بينالملل

پنجشنبه  27شهریور 1393

فتنهتکفیری

چهارگوشه

آیا اکثریت اسکاتلندیها در آخرین لحظات استقالل را با وعده رفاه بیشتر معامله میکنند؟

دریوزگی انگلیس از استقاللطلبان

تقویت تروریستهای سوریه به بهانه مبارزه با داعش

آمریکا برای یافتن «تروریست
خوب» دست و پا میزند

گ�روه بینالمل�ل :آمریکا ب��رای حمله نظامی به
س��وریه نقش��ه میکش��د .بهان��ه آن از مدتها
پی��ش آم��اده ش��ده و مقدم��ات ،حواش��ی و
صحنهس��ازیهای آن نیز در حال تکمیل شدن
اس��ت .آمریکا زمانیکه صحبت از تروریس��م در
س��وریه میکند ،تنها گروه داعش را لحاظ کرده
است اما گروههای دیگری مانند جبهه النصره که
در سوریه فجیعترین جنایات را مرتکب میشوند
و قلب س��رباز س��وری را از س��ینهاش درآورده
و به دندان میگیرند ،از نظر آمریکا تروریس��ت
نیس��تند و حض��ور آنها در س��وریه برای تحقق
«خواستههای انقالبی» ضروری است .طوریکه
تاکنون آمریکا و بس��یاری از کشورهای غربی و
عربی از این عناصر تروریستی «خوب» حمایت
مالی و تس��لیحاتی کردهاند چ��را که این عناصر
اه��داف و سیاس��تهای این کش��ورهای حامی
را در س��وریه و نیز در ع��راق دنبال میکنند اما
داع��ش ،اخیرا از خط قرمز آمریکا عدول کرده و
باید ریشهکن شود .گروه تروریستی داعش امروزه
توانسته نیازهای مالی و نظامی خود را به واسطه
فروش نفت مناطق اشغال شده به ترکیه و اروپا
و غ��ارت ثروت بانکهای این مناطق تامین کند
و ب��ه همین علت دیگر نیازی به کمک آمریکا و
دیگر حامیانش ندارد .بدین ترتیب آمریکا تصمیم
خود برای حمله به س��وریه را با هدف س��رکوب
داعش اعالم کرد و وزیر دفاع این کش��ور اذعان
کرد برنامه آمریکا برای حمله به س��وریه ،شامل
عملیات هوایی در س��وریه و آموزش  5هزار تن
از عناصر مس��لح در س��وریه خواه��د بود .چاک
هیگل در نشس��ت کمیته نیروهای مس��لح در
سنای آمریکا گفت در جنگ با داعش هیچگونه
هماهنگی با بشار اس��د ،رئیسجمهوری سوریه
ص��ورت نخواهد گرف��ت .وی با اذع��ان به طرح
کشورش برای آموزش  5هزار نفر از عناصر گروه
موسوم به «ارتش آزاد» ،افزود :باید همپیمانانی
قوی در سوریه داشته باشیم .هیگل خاطرنشان
کرد :میدانیم که آم��وزش و تجهیز  5هزار نفر
طی سال اول تغییر بسیاری ایجاد نمیکند ،ولی
این آغاز کار اس��ت .وزیر دفاع آمریکا همچنین
فاش کرد که عربستانس��عودی نیممیلیارد دالر
به دس��ت گروههای مس��لح در س��وریه خواهد
رس��اند .وی از این تروریستها در سوریه تحت
عنوان «مخالف��ان میانهرو» نام ب��رد .وزیر دفاع
آمریکا اظهار داش��ت ک��ه هزار و  600مش��اور
نظامی آمریکایی در عراق مس��تقر خواهند شد
و آنان فقط وظیفه ارائه مش��اوره خواهند داشت.
مارتین دمپس��ی ،رئیس س��تاد مشترک ارتش
آمری��کا نیز که در این جلس��ه حضور داش��ت،
تأکید کرد حمالت به س��وریه به صورت پیاپی
و مس��تمر خواهد بود .دمپس��ی اظهار داش��ت
مش��اوران نظامی در صورت نیاز نیروهای عراقی
را همراه��ی خواهند کرد و مش��ارکت نیروهای
زمینی آمریکا در مرحله بعد مشخص خواهد شد.
در همین راستا ،هفتهنامه نیویورکر در گزارشی
درباره ادعای واشنگتن مبنی بر وجود گروههای
میانهرو در س��وریه به طعنه نوشت که واشنگتن
اخیرا با تالش بس��یار یک مع��ارض میانهرو در
سوریه شناسایی کرده است .این گزارش با کنایه
مینویسد :گرچه کری توضیحی در این باره نداده
که آمریکا چگونه توانسته معارض میانهرو را در
سوریه پیدا کند اما تأکید کرده تعیین محل پیدا
کردن این معارض ،نقطه اوج یک تالش چندین
ماهه بوده اس��ت! دولت اوباما درصدد اس��ت به
بهانه نابودی «داعش» در سوریه ،تروریستهای
س��وری که در جنگ با اسد هس��تند را تسلیح
کند بنابراین با طرح موضوع تس��لیح گروههای
میانهرو به دنبال فرافکنی درباره اوضاع و شرایط
س��وریه برآمده است .نیویورکر به صورت طنز از
قول جان کری ،وزیر خارجه آمریکا مینویس��د:
این معارض به اندازهای نجیبزاده اس��ت که ما
میتوانیم با او همکاری کنیم .وی همچنین ادامه
داد :ظرف روزها و هفتههای آتی ،چندین میلیون
دالر صرف تسلیح و آموزش این معارض میشود
و تعیین هویت این معارض میانهرو س��وری یک
پیروزی بزرگ بوده اس��ت که میتواند منتقدان
راهبرد آمریکا در عراق و س��وریه را آرام کند .اما
باید به این نکته توج��ه کرد که تصمیم آمریکا
برای کمک به شورشیان مسلح سوریه با علم به
این مس��اله اتخاذ ش��ده که این گروه باید عالوه
بر ارتش س��وریه ب��ا تروریس��تهای داعش نیز
درگیر ش��ود و این طرحی است که موانع زیادی
در مقابل آن دیده میش��ود .مهمترین مانع بروز
شکاف و گستردگی اختالفات در میان گروههای
مسلح متعدد در سوریه است؛ با وجود تالشهای
آمری��کا برای متقاعد ک��ردن معارضان به اتحاد
تحت یک س��اختار فرماندهی نظامی و سیاسی
مشترک ،هنوز چنین اتحادی مشاهده نمیشود.
عالوه بر این معارضان در حلب که مشغول مبارزه
با ارتش سوریه هستند فاصله زیادی با شکست
ندارند و هر روز در حال عقبنش��ینی از مواضع
خود هستند.

وطن امروز

انگلیس بیتردید ب��ا بزرگترین چالش یک قرن
اخیر مواجه اس��ت .نه فقط دول��ت دیوید کامرون که
کل بدنه سیاس��ی انگلس��تان برای ممانع��ت از رای
«آری» مردم اس��کاتلند در همهپرس��ی استقالل که
امروز برگزار میش��ود به دریوزگی افتادهاند 3 .حزب
سیاسی اصلی جزیره و حتی شخصیتهای سلطنتی
هم در واپسین لحظات پیش از همهپرسی  18سپتامبر
حاضر به انجام هر کاری هس��تند تا جلوی فروپاشی
سیاسی نظام پادشاهی را بگیرند ،حتی اگر الزم باشد
به مردم اس��کاتلند و نمایندگانشان التماس کنند ،در
مقابل آنها زانو بزنند و از همه باالتر اظهار استغفار کنند.
دولتمردان و لردهای انگلیسی بهرغم ظاهر مغرورشان
و تهدیدهای مس��تقیم علیه اس��تقاللطلبان ،در 48
ساعت گذشته همه این عجز و البهها را کردهاند ،چرا
که میدانند با استقالل اسکاتلند گسل زلزله فروپاشی
پادش��اهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلندشمالی فراخ
خواهد ش��د .در آخرین اقدام ،سهش��نبه شب دیوید
کام��رون ،اد میلیبن��د و نیک کلگ ،س��ران  3حزب
سنتی و قدرتمند پارلمان انگلیس در نامهای سرگشاده
متعهد شدند در صورت رای منفی مردم اسکاتلند به
استقالل ،اختیارات گستردهای را به پارلمان اسکاتلند
اعطا خواهند کرد .همزمان دربار نیز رایزنیهای پنهان
و آش��کار وس��یعی را با نهادهای سیاسی و اقتصادی
جهان و رهبران کشورها و اتحادیه انجام داده تا دولت
ادینبورو و رهبران جنب��ش «آری» را از ادامه حرکت
جداییطلبی منصرف کنند .در مقابل کمپین حامیان
استقالل اس��کاتلند هم اعالم کردهاند همهپرسی روز
پنجشنبه تنها راه تضمین افزایش اختیارات مورد نیاز
اس��کاتلند است .حتی دولت لندن و شهردار پایتخت
انگلیس هر دو در اقدامی متحد تالش میکنند تا مردم
اس��کاتلند را از دادن رای «بله» به استقالل اسکاتلند
در ای��ن رفراندوم منع کنن��د .از طرف دیگر کمپینی
که توس��ط اد میلیبند ،رهبر حزب کارگر در حمایت
از رای «نه» در آستانه روز همهپرسی به راه افتاده بود
با شکایت مردم گالسکو ممنوع اعالم شد .به گزارش
شبکه انگلیسی آیتیوی ،رهبران احزاب محافظهکار،
لیبرال و کارگر در نامه سرگشادهشان متعهد شدهاند
اس��کاتلند خود حرف آخر را درب��اره میزان هزینه در
زمین��ه خدمات درمانی ملی خواه��د زد و در صورتی
ک��ه اس��تقالل را رد کند همچنان بی��ش از انگلیس
پول دریافت خواهد کرد .آنها همچنین تاکید کردند
پارلمان اس��کاتلند نیز قدرت جدیدی درباره مالیات،
مزایا و بهداش��ت و درمان دریافت خواهد کرد .مساله
اینجاست که این عطابخشی فراقانونی ،ورای اختیارات

رهبران طیفهای قدرت وستمینیستر است و باعث
خشم خود انگلیس��یها از دولتمردانشان شده است.
آنها میگوین��د دولت کامرون از ت��رس یک «طالق
دردناک» از اس��کاتلند در ح��ال تحمیل یک زندگی
«مشترک دردناک» به مالیاتدهندگان انگلیسی است.
نخس��توزیر محافظهکار که در آخری��ن تالش برای
منصرف کردن اسکاتلندیها از جدایی به شهر آبردین
سفر کرده بود ،گفت« :خانواده ما را از هم نپاشید .این
قضیه بازگشتی ندارد .اگر اسکاتلند خواهان استقالل
باش��د ،پادشاهی متحد چندپاره خواهد شد و ما برای
همیشه راه خود را جدا خواهیم کرد» .او برای متقاعد
کردن مردم اس��کاتلند به مخالفت با استقالل گفت
رایگیری روز پنجش��نبه فقط برای مردم رایدهنده
نیست بلکه برای فرزندان و نوهها و نسلهای بعد از آنها
هم هست .وی در نهایت استقالل اسکاتلند را «طالق
دردناک» توصیف کرده بود.
■■پیشی گرفتن حامیان اتحاد  با بریتانیا
به نظر میرسد اقدامات سیاسی و تبلیغی سیاسیون
انگلیس��ی تاثیری آنی بر نظر ش��هروندان انگلیس��ی
گذاشته باش��د .براساس  3نظرسنجی مختلف که در
روز چهارشنبه منتشر شد ،مشخص شد حامیان اتحاد
اسکاتلند با بریتانیا یک روز مانده به برگزاری رفراندوم
اس��تقالل  4درصد از جداییطلبان پیشی گرفتهاند.
سیاس��تمداران ارشد انگلیس قول مساعد دادهاند اگر
اسکاتلندیها با بریتانیا بمانند نحوه تقسیم قدرت را
تغییر داده و اختیارات بیشتری به اسکاتلند بدهند و
هنوز معلوم نیست این یک تغییر رویکرد در واکنش
به این وعدههاس��ت یا آرای خاکستری و بیتفاوت به
همهپرسی در آخرین لحظات فعال شدهاند؟ به گزارش

دولت یمن تظاهرات مسالمتآمیز الحوثیها را خونین میکند

ت علیه انقالبیون
دهها کشته در دور جدید خشون 
گ�روه بینالمل�ل :دولت یمن در
روزهای گذشته تمام تالش خود
را بهکار گرفته ت��ا اعتراضاتی را
که از ابتدا مس��المتآمیز شروع
ش��ده بود به س��مت خشونت و
درگیریهای مس��لحانه س��وق
ده��د .جنگندههای ارتش یمن طی روزهای گذش��ته
در چندین نوبت مواضع جنبش الحوثیها را در استان
الجوف واقع در ش��مال این کشور بمباران کردند .بنا به
گفته منابع خب��ری ،در حمالت روز گذش��ته  ۳۸نفر
در درگیری با الحوثیها کش��ته شدند که بیشتر آنها از
غیرنظامیان بودن��د .عالوه بر این ،درگیریهای دیگری
می��ان الحوثیها و حامیان ح��زب تکفیری «االصالح»
در روس��تای القابل در شمال شرق صنعا رخ داد که ۱۶
تن در جریان این درگیریها کشته شدند .اخباری نیز
منتشر شده است مبنیبر اینکه الحوثیها بر این روستا
تسلط یافتهاند و تقالی دولت برای عقبنشینی انصاراهلل
از مطالباتش��ان ناکام مانده است .نیروهای زرهی ارتش
یمن صبح چهارش��نبه به سمت خیمههای معترضان
یمنی در منطق��ه حزیر واقع در جنوب صنعا ،پایتخت
این کشور حمله کردند که با مقاومت نیروهای انتظامات
مسؤول تامین امنیت معترضان مواجه شدند .براساس
ای��ن گزارش ،مقاومت معترضان باعث درگیری بین دو
طرف ش��د که به دنبال آن  10تن از دو طرف کش��ته
شدند .در واقع بعد از آنکه طرح عبد ربه منصور هادی،
رئیسجمهور یمن برای خاموش کردن صدای معترضان
از طری��ق واگ��ذاری چندین وزارتخانه ب��ه الحوثی که
رهبری اعتراضات را بر عهده دارد ،به در بس��ته خورد،

دولت صنعا راهکارهای سیاسی
ی را
برای حل اختالفات با الحوث 
کنار گذاشت و تالش کرد با ورود
به فاز نظامی و هزینههای جانی به
جمعیت معترض کشور ،این گروه
انقالبی را به حداقل مطالبات قانع
کن��د .عبدالملک الحوثی ،رئیس جنب��ش انصاراهلل در
واکنش به طرح رئیسجمهور یمن اعالم کرده اس��ت
اصالحات و مطالباتی که مردم در پی آن هستند به این
معنا نیس��ت که با واگذاری چند وزارتخانه از آنها کوتاه
بیاییم .ما خواستار اصالح امور و تحقق مطالبات مردمی
هس��تیم .از س��وی دیگر در توجیه این رویکرد نظامی
دولت یمن باید گفت در حالیکه درگیری بین جنبش
االصالح و انصاراهلل طی روزهای اخیر س��یر صعودی به
خود گرفته است ،دولت از برگه نیروهای قبایلی حامی
حزب االصالح علیه انقالبیون استفاده میکند تا بدین
ترتیب اوضاع این کش��ور را درگیری قبایلی اعالم کرده
و حمالت��ی هوایی را علیه الحوثی و ب��ه نفع نیروهای
االصالح صورت ده��د .این درگیریها در حالی صورت
میگی��رد که دور جدید مذاکرات می��ان دولت یمن با
حوثیها با نظارت سازمان ملل آغاز شده است که هدف
از آن برونرفت از بحران این کش��ور است .منابع اعالم
کردند که مذاکرات دوجانبه میان دولت یمن با حوثیها
تا روزهای اخیر ادامه داشت و هدف از این مذاکرات آغاز
دور جدی مذاکرات میان دو طرف است .روز گذشته نیز
جمال بن عمر ،فرس��تاده سازمان ملل به یمن در راس
یک هیات وارد صعده شد تا با رهبر انصاراهلل در این شهر
دیدار و گفتوگو کند.

رویترز ،بنابر نظرس��نجیهای موسسات «آیسیام»
«آپینیوم» و «سارویش��ن» مشخص شده حمایت از
استقالل اسکاتلند از بریتانیا  48درصد است در حالی
که  52درصد از ش��رکتکنندگان در این نظرسنجی
خواه��ان باقی ماندن این منطق��ه تحت امر انگلیس
هس��تند .البته به غیراز نظرس��نجی موسسه نخست
این نظرسنجیها چندان هم موثق نیست و در ضمن
توسط موسساتی خارج از اسکاتلند تهیه شده است.
در این نظرسنجیها همچنین مشخص شد  8تا
 14درصد  4/3میلیون رایدهنده اس��کاتلندی هنوز
تصمیمی برای شرکت در این رفراندوم که قرار است
ساعت  6امروز به وقت گرینویچ برگزار شود ،نگرفتهاند.
نظرسنجیهای دیروز نش��ان میدهد ملیگرایان نیز
برای خود حمایتی کسب کردهاند اما حقیقت این است
که حامیان اتحاد با انگلیس نیز در این نظرسنجیها
پیشیگرفتهاند.
■■کامرون در باتالق
اگرچه کارشناس��ان معتقدند جدای��ی احتمالی
اسکاتلند از بریتانیا به نفع حزب حاکم محافظهکار تمام
خواهد شد اما در هر صورت دیوید کامرون در باتالق
فرو خواهد رفت .اگر نمایندگان اس��کاتلند که اغلب
عضو حزب کارگر هس��تند از پارلمان بریتانیا حذف
شوند ،محافظهکاران کرسیهای بسیار بیشتری را در
انتخابات آتی کسب خواهند کرد و در قدرت میمانند
اما در همان حال نماین��دگان محافظهکار کامرون را
بهخاطر بیلیاقتیاش در از دست دادن سرزمین شمال
جزیره مقصر خواهند شناخت .در همین حال غرور و
سختس��ری کامرون هم در فرو رفتن بیشتر در این
باتالق موثر است .در حالی که لرد بارنت ،وزیر سابق

کار دولت کامرون و مبتکر فرمول احمقانه بودجهریزی
مضاعف برای اس��کاتلندیها به اش��تباه بزرگ خود
و دول��ت محافظ��هکار در وعده دادن بیحس��اب به
اسکاتها برای انصراف دادن از تجزیه اعتراف میکند،
نخس��توزیر کماکان از اشتباه دولتش دفاع میکند.
مطابق این فرمول اگر اس��کاتلند در پادشاهی متحد
باقی بماند به هر اس��کاتلندی بودجه س��رانه معادل
 1623پوند بیش از هر شهروند نقاط دیگر بریتانیا تعلق
میگیرد .لرد بارنت معتقد است این فرمول نتیجهای
جز سرخوردگی مردم سایر مناطق انگلستان و حتی
ولز و ایرلندشمالی نخواهد داشت و مشکل تجزیهطلبی
بریتانیا را در آینده مضاعف میکند.
■■نخس�توزیر اسپانیا :همه پرس�ی استقالل
اسکاتلند ،اژدری به سوی اتحادیه اروپاست
ماریانو راخوی ،نخس��توزیر محافظهکار اسپانیا،
کشوری که همانند انگلستان خطر تجزیه و فروپاشی
تهدی��دش میکند ،برگزاری همهپرس��ی اس��تقالل
اسکاتلند را اژدری به سوی اتحادیه اروپا ارزیابی کرده
اس��ت .به گزارش تس��نیم ،در حالی که همهپرسی
اس��تقالل اس��کاتلند موجب تقویت جایگاه جنبش
استقالل کاتالونیا شده ،راخوی در سخنانی در پارلمان
اس��پانیا تاکید کرد« :همه در اروپا فکر میکنند این
روندها بش��دت از نظر اقتصادی و مالی منفی خواهد
بود و این روندها اژدری به روح اروپا خواهد بود ،چرا که
اروپا برای همگرایی کشورها ساخته شده است نه برای
تکهتکه کردن آنها» .کاتاالنها خواستار گرفتن کنترل
کامل امور اقتصادی و سیاس��ی این منطقه از مادرید
هستند .کاتالونیا ثروتمندترین بخش اسپانیاست که
از بحران اقتصادی  2008میالدی بشدت متضرر شده
اس��ت .پارلمان کاتالونیا روز جمعه قانون جدیدی را
تصویب کرد که بر اساس آن اجازه برگزاری رایگیری
مش��ورتی را در روز  9نوامبر خواهد داد تا از کاتاالنها
پرسیده ش��ود آیا خواستار استقالل هستند یا نه .بر
خالف دول��ت انگلیس ک��ه با برگزاری همهپرس��ی
استقالل اسکاتلند موافقت کرده است ،ماریانو راخوی،
نخس��توزیر اسپانیا و دادگاه قانون اساسی این کشور
با برگ��زاری این هم��ه پرس��ی در کاتالونیا مخالفت
ک��رده و برگزاری آن را غیرقانونی میدانند .تازهترین
نظرسنجی رسمی انجام شده در کاتالونیا نشان میدهد
حمایت مردم از استقالل این منطقه از اسپانیا در ماه
مارس به بی��ش از  45/2درصد رس��یده که این رقم
نسبت به  13/9درصد در مارس  2006میالدی  3برابر
شده است 20 .درصد نیز از تشکیل دولت فدرال و 23
درصد نیز از ایجاد منطقه خودمختار حمایت کردهاند.

مشاور امنیت ملی عراق با رئیسجمهوری سوریه دیدار کرد

ائتالف بغداد و دمشق در مقابل حامیان تروریستها
گ�روه بینالملل :مش��اور امنیت
مل��ی ع��راق و فرس��تاده حیدر
العبادی ،نخستوزیر این کشور،
عصر سهش��نبه با بش��ار اس��د،
رئیسجمه��وری س��وریه دیدار
کرد .فالح الفی��اض در این دیدار
بشار اسد را از آخرین تحوالت عراق و تالشهای دولت
و مردم این کشور برای مقابله با تروریستها مطلع کرد.
نماینده العبادی همچنین بر ضرورت افزایش همکاریها
و هماهنگیها بین  2کشور در زمینه مبارزه با تروریسم
ک��ه عراق و س��وریه و کل منطقه و دنی��ا را هدف قرار
داده اس��ت ،تأکید کرد .بش��ار اس��د هم در این دیدار
گفت ،مبارزه با تروریس��م با فشار بر کشورهای حامی
گروههای تروریس��تی در س��وریه و عراق آغاز میشود.
رئیسجمهور سوریه افزود :کشورهای حامی گروههای
تروریستی اکنون مدعی مبارزه با تروریسم هستند .این
نخستین س��فر یک مقام عراقی به سوریه بعد از اعالم
ائتالف علیه داعش اس��ت .در همین راس��تا ،یک مقام
لبنانی نزدیک به دولت س��وریه که در جریان محتوای
دی��دار اخیر قرار گرفته ،با بی��ان اینکه فیاض در دیدار
خود با اسد ،ناخرسندی بغداد از عدم دعوت دمشق برای
پیوستن به تالشهای بینالمللی برای مبارزه با داعش
را ابراز کرده ،میگوید عراقیها به اسد اعالم کردهاند که
دولت جدید بغداد به روابط و همکاریهایی که در زمان
نوری المالکی ،نخستوزیر پیشین عراق با سوریه برقرار
بود ،ادامه میدهد .به گفته این مقام« ،با توجه به اینکه
س��وریه و عراق در مبارزه با خطر داعش در یک جبهه
قرار دارند» ،روابط دوجانبه در همان سطح زمان آقای

مالکی یا حت��ی نزدیکتر از آ 
ن
خواهد بود .رویترز در گزارشی در
اینباره نوشته است :قرار گرفتن
دو کش��ور در جبهه مش��ترک
مبارزه با گروههای تروریس��تی،
موجب میش��ود روابط دمشق و
بغداد حتی از دوران دولت پیش��ین عراق نیز نزدیکتر
ش��ود .به باور کارشناس��ان ،دیدار مقام امنیتی عراق با
اسد با محور بررسی راهکارها برای مبارزه با داعش که
بخشهایی از سوریه و عراق را اشغال کرده است ،نوعی
دهنکجی بغداد به ائتالف جامعه جهانی برای مبارزه با
تروریسم اس��ت که نقش سوریه را در حذف گروههای
تروریس��تی نادیده میگیرد .حاض��ران در این ائتالف
در حالی ادعای خش��ک کردن مناب��ع مالی گروههای
تروریستی و سرکوب کردن عناصر تروریستی را مطرح
میکنند که برخی از آنها با حمایتهای بیدریغ خود
از معارضان شورش��ی در س��وریه ،زمینه شکل گرفتن
وحش��یترین گروههای تروریس��تی از جمله داعش را
موجب ش��دهاند .رویترز در بخش دیگ��ری از گزارش
خود همچنین ادعا کرده است که آمریکا ممکن است
از روابط بغداد و دمشق ،برای انتقال پیامها و اطالعات
مد نظر خود به س��وریه اس��تفاده کند .یوشا لندیس،
کارشناس امور سوریه دانشگاه اوکالهامای آمریکا با بیان
اینکه ممکن است واشنگتن در جریان حمالت خود به
مواضع داعش ،از دولت عراق به عنوان واسطه انتقال و
دریافت اطالعات از دمشق استفاده کند ،میگوید« :ما با
دولت عراق صحبت میکنیم و آنها با دولت سوریه و این
تنها چند ثانیه زمان میبرد».

قابجهان

نماینده مجلس اوکراین در سطل زباله

گ�روه بینالملل :معترضان اوکراینی که هنوز هم با تجمع در

میدان اصلی ش�هر کییف در پی تحقق وعدههای «انقالب»

خود هس�تند ،یکی از نمایندگان مجلس را درون سطل زباله

انداختن�د .ورخونا رادا ،نماین�ده پارلمان پ�س از آنکه برای
هواخ�وری مجلس را ترک کرد ،در مقابل س�اختمان مجلس

توسط معترضان درون سطل زباله انداخته و در خیابان گردانده

شد .بر اساس این گزارش ،این نماینده در میان امضاکنندگان

طرحی است که روز سهشنبه در پارلمان تصویب شد و متضمن
اخراج نمایندگان انتخاب شده در دوران رئیسجمهور قبلی

(ویکتور یانوکوویچ) از مجلس است .این مصوبه برای تبدیل
به قانون الزماالجرا به امضای پترو پروشنکو ،رئیسجمهور این

کشور نیاز دارد .نماینده مضروب که تا پیش از رسیدن پلیس،

توس�ط معترضان درون سطل زباله در خیابان چرخانده شد،
پس از این واقعه مدعی شد که این کار ،کار رقبای سیاسی در

حوزه انتخابیه وی یعنی منطقه ژیتومیر است .با این حال آقای
«رادا» گفت که از ضاربان شکایتی ندارد.
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نقش مخرب ناتو در بحران اوکراين

وزیر خارجه روس��یه گف��ت :ناتو
در بحران اوکرای��ن نقش مخربی
ایفا کرده اس��ت و همچنان کییف را به سمت
رویارویی پیش میبرد .س��رگئی الوروف افزود:
نمیتوانی��م نق��ش مخ��رب نات��و را در بحران
اوکرای��ن نادی��ده بگیری��م؛ این س��ازمان توان
بالقوه نظام��ی اوکراین را تقویت کرده اس��ت،
توانی که بر ضد غیرنظامیان اس��تفاده میشود.
وی خاطرنش��ان کرد :مقام��ات اوکراین نیز از
کمکهای تسلیحاتی کش��ورهای عضو ناتو در
سرکوبهای داخلی استفاده میکنند بنابراین
آنها در عمل ،کییف را به حل بحران با توس��ل
به زور وامیدارند.

ابوال ،بهانه حضور نظامی آمریکا
در آفریقا

آمریکا قرار اس��ت  3ه��زار نظامی
خود را در کش��ورهایی که متحمل
بیش��ترین آسیب از ش��یوع ویروس ابوال شدهاند
بویژه لیبریا مس��تقر کند .ش��یوع وی��روس ابوال
تاکن��ون  2هزار و  400نف��ر را در غرب آفریقا به
کام مرگ کش��انده اس��ت و این بیماری از طریق
تم��اس با مایعات بدن افراد مبتال به این ویروس،
منتقل میشود .کشورهای غربی از جمله آمریکا
به بهانه ش��یوع این بیماری مهل��ک ،قصد دارند
هزاران نظامی را به کش��ورهای مختلف آفریقایی
اعزام کنند.

خطیببحرینی
نظریهپرداز داعش شد

یکی از سلفیهای افراطی بحرینی
اکنون به یکی از مبلغان اصلی گروه
تروریستی داعش تبدیل شده است .ترکی البنعلی
طی سالهای گذشته با حضور نزد نظریهپردازان
س��لفی تندرو ،خ��ود را ب��رای برعه��ده گرفتن
سمتهای مهم در گروه تروریستی داعش و رفتن
بر باالی منابر و دفاع از این گروه آماده کرد .البنعلی
که درباره مسائل مربوط به سلفیگری بسیار تندرو
ب��ود و به هیچ وجه انتقاد مخالفان را برنمیتابید،
درمارس س��ال  2013عازم سوریه شد و به گروه
داعش پیوست.

درگیری وزرای فعلی و سابق
کابینه اسرائیل

دی��روز ش��بکه تلویزیون��ی آی24
اس��رائیل گزارش داد موشه یعلون،
وزیر جنگ با نفتالی بنت ،وزیر سابق دادگستری
اسرائیل درگیر شده و او را به دستیابی غیرقانونی
به اطالعات حس��اس در حی��ن عملیات صخره
س��خت (جنگ غزه) متهم کرده اس��ت .نفتالی
بن��ت این اتهامات را رد و اعالم کرد که اطالعات
طبقهبن��دی ش��ده مرب��وط به عملی��ات ارتش
اس��رائیل را در جریان جنگ تابستان در نوارغزه
به دست آورده است .روز سهشنبه موشه یعلون،
آویهای رونسکی ،خاخام ارشد ارتش اسرائیل را
به افش��ای اطالعات و انتقال آن به نفتالی بنت
متهم کرده بود که انتقاد نتانیاهو را نیز به همراه
داش��ت .رس��انههای اس��رائیلی اعالم کردند که
رونسکی نیز همانند نفتالی بنت اتهامات وارده را
رد کرد .یعلون معتقد اس��ت که بنت اطالعات را
به صورت غیرقانونی در جلسههای امنیتی کابینه
مورد استفاده قرار داده است.
يادداشت روز
«آری» یا «نه» به استقالل  اسکاتلند تفاوتی ندارد

بریتانیا مرده است زنده باد آزادی!

ادامه از صفحه اول

برای همین ،اتحادیه م��زور اروپا که در قامت
مزدور نات��و طی ربع قرن اخیر ،حمایت از تجزیه
کش��ورهای همجوار و همپیمان روسیه در شرق
اروپا را از نان شب هم واجبتر میدانست و حتی
به کاس��ه داغت��ر از آش تجزیهطلبی در مناطق
خ��ارج از قلمرویش از کردس��تان عراق گرفته تا
سینکیانگ چین تبدیل شده بود ،وقتی نوبت به
غرب و ش��مال اروپا رسید حتی از استانداردهای
دوگانه مرس��وم هم فراتر رف��ت .این اتحادیه که
بهتر اس��ت آن را مجمع نوکران کاخهای س��فید
آمریکا و باکینگهام بریتانیا بنامی��م از اواخر دهه
 1990تاکنون با یک دس��ت برای جمهوریهای
تازه استقاللیافته از شوروی و یوگسالوی و حتی
ریزکشورهایی مثل مونتهنگرو -که نامش ایتالیایی
است ولی زبان مردمانش اسالو -آغوش باز کرده و
از سوی دیگر بارها و بارها در مقابل درخواستهای
کاتالونی��ا و اس��کاتلند و فالندر و ک��ورس برای
خودمختاری بیش��تر ،خود را به کری زده و فراتر
از آن ،تهدیدشان هم کرده است.
 2س��ال پی��ش بود ک��ه روزنامه سوییس��ی
«تاگسینس��ایگر» ف��اش ک��رد« :در قراردادهای
اروپای��ی برای جدایی یک منطقه از یک کش��ور
اروپای��ی نیز هی��چ قاعده خاص��ی در نظر گرفته
نشده است و رسما اتحادیه اروپا در این باره موضع
احتیاط را اتخاذ کرده اس��ت ».البته فقط درباره
اروپای غربی!
همان زمان رئیس کمیسیون خارجی پارلمان
اروپا در واکنش به توافقنامه یک همهپرسی درباره
استقالل اسکاتلند گفت« :جداییهای منطقهای
برای اروپا سم است» .پیشبینی او درست بود .این
سم اتحادیه را رفتهرفته از پا در میآورد.

