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وطن امروز

چهارگوشه

سوریه در مدار پیروزیها بر تروریستهای تکفیری قرار گرفته است

توقف داعش در دیرالزور

دست چدنی آمریکا به سوی کوبا

جه��ان در حال گ��ذار از یک مرحل��ه انتقال
تاریخی اس��ت .در حالی که رویدادهای عظیمی
در ح��ال وق��وع اس��ت ،از جمله جن��گ داغ در
خاورمیانه ،آغاز جنگ سرد دوم ،احتضار اقتصادی
قدرته��ای غربی و ظه��ور قدرتهای اقتصادی
جدی��دی همچون چین ،هند ،برزیل و ...در میان
تمام این اتفاقات ،ما ناگهان شاهد یک اقدام غیر
منتظره از طرف دولت اوباما هستیم که صحبت
از عادیس��ازی رواب��ط ب��ا کوبا کرده اس��ت .این
حرکت بس��یاری از تحلیلگران را گیج و مبهوت
به این س��وال واداشته که :چرا دولت اوباما دست
ب��ه چنین حرکتی زده اس��ت درحالی که بهطور
مث��ال تحریمهای جدیدی را علیه روس��یه وضع
ک��رده؟ آیا ای��االت متحده در مقابل یک کش��ور
کوچک قاره آمریکا تس��لیم ش��ده است؟ آیا این
نش��انه ضعف آمریکا است یا ش��اید نشاندهنده
بشردوستی ایاالت متحده؟ اوباما همچنان که به
پایان دور دوم خود نزدیک میش��ود ،دست بهکار
اجرای یکی از رادیکالترین تغییراتی ش��ده است
که توس��ط دولت وی مطرح ش��ده است .اگرچه
صفت رادیکال مربوط به ابزار اس��ت و نه مقصود،
ول��ی باز ه��م این حرکت انتقاد ش��دید مجالس
نمایندگان و سنا را که در کنترل جمهوریخواهان
قرار دارد ،برانگیخته است .جمهوریخواهان اغلب
سیاستهای مستقیم و خشن را برای سیطره بر
جهان توجیه و بهکار میبرند .دموکراتها ،بهعنوان
حزب مخالف ،سیاستهای غیرمستقیم و بهظاهر
آزادیخواهانه را مطرح و بهکار میگیرند .یکی مانند
ببری درنده اس��ت که غرشکنان به طعمه خود
حمله میکند؛ دیگری بسان روباهی مکار است که
تالش میکند طعم��ه را فریب دهد و از موضعی
غیرمنتظره بدان حملهور شود .بازگردیم به مساله
کوبا؛ جمهوریخواهان ،در امتداد خوی کلی خود
که در باال اشاره شد ،تمدید مجدد  6دهه تحریم
علیه کوب��ا را ترجیح میدهند .آنها میخواهند از
طریق اعمال قدرت ،چه نظامی و چه سیاس��ی،
با به نمایش گذاش��تن استمرار و پیروزی آمریکا،
ق��درت و نفوذ هژمونی خ��ود در دنی��ا و بهطور
اخص در منطقه قاره آمریکا را تضمین کنند اما
دموکراتها به راهکاری که ممکن اس��ت موثرتر
باش��د برای رسیدن به همین هدف میاندیشند.
مسلما سیاستی که پس از  6دهه هنوز بینتیجه
مانده قابل بازبینی است ولی این بازبینی ،از نظرگاه
حزب دموکرات ،در وسیله است و نه هدف .نگاهی
از نزدیک به سخنان اوباما مدرکی واضح برای این
دیدگاه است«:بهعنوان مهمترین تغییر در سیاست
ما پس از بیش از  50س��ال ،ما به رویکردی تاریخ
مصرف گذشته که چندین دهه عاجز از برآوردن
منافع ما بوده ،پایان میدهیم و در عوض شروع به
عادیسازی روابط این دو کشور میکنیم ».مقصود
نهایی در همینجا بیان شده است؛ ایاالت متحده
سیاستی شکست خورده را که بنا بود انقالب کوبا
را از پا درآورد رها میکند و در عوض یک سیاست
بهظاهر دوستانه را در پیش میگیرد که هدف از
آن بازگرداندن کوبا به دوران قبل از انقالب است.
بالفاصله این پرس��ش مطرح میشود که :چگونه
یک چنین تعویض دش��منی آش��کار با ظاهری
دوستانهتر میتواند انقالب کوبا را معکوس کند و
منافع آمریکا را تامین نماید؟ پاسخ این سوال در 2
جمله زیر نهفته است که از همان سخنرانی اوباما
اس��تخراج شدهاند ...« :ما دس��تاندرکار اقداماتی
هس��تیم برای افزایش مسافرت ،تجارت و جریان
اطالعات به و از کوبا ...من درباره موانعی که برای
آزادی بر س��ر راه مردم عادی کوبا است خودم را
فریب نمیدهم ».این در حقیقت چیزی نیس��ت
مگر اشاره به مدل ونزوئال .چه ابزاری میتواند برای
ش��کاف یک جامعه کارگری کارآمدتر باشد مگر
ظهور یک طبقه متوس��ط بزرگ با وابستگیهای
اقتص��ادی و همینطور عاطفی ،ب��ه چنگالهای
هژمونی ایاالت متحده؟ کوبا در برابر فش��ارهای
دهشتناک یک قدرت معاند امپریالیستی ،مدتی
اس��ت که ناچار شده پایبندی به اصول انقالبی را
سس��ت کند و درج��های از مالکیت خصوصی را
مج��از گرداند تا بتواند به منابع ارزی که بش��دت
نیازمند آن اس��ت و عمدتا از درآمدهای توریسم
حاصل میشود دس��تیابد .عادیسازی روابط از
نوع افزایش مسافرت ،تجارت و جریان اطالعات ،نه
تنها طبقه متوسط جدید کوبا را مرفهتر میکند،
بلکه همچنی��ن ارتباط آنها با اقتص��اد آمریکا را
مس��تحکمتر میکند .در همین حی��ن ،نابرابری
اقتصادی که در پی آن در کوبا ایجاد خواهد شد،
باعث میش��ود تا بخش خصوصی در نظر طبقه
کارگ��ر جذابتر جلوه کن��د و نتیجتا این فرآیند
منجر به افزایش و گس��ترش بذر «لیبرالیس��م»،
«فردگرایی» و «سرمایهداری» خواهد شد تا نهایتا
اذهان مردم کوبا برای پذیرش «جهانی ش��دن»
آماده شود .تردیدی نیست چنانچه این سیاست
همانطور که طرحریزی شده پیش برود ،اکثریت
مردم کوبا ،درست همانند مردمان اروپای شرقی،
ضررهای هنگفتی از ناحیه شیوه زندگی ،حقوق
و آزادیهایشان خواهند دید .اتاقهای فکر ایاالت
متحده ،ش��کاف و درگیری ملی مشابه ونزوئال و
انقالبهای مخملی مش��ابه کش��ورهای شوروی
س��ابق را برای کوبا در نظر میپرورانند .حتی اگر
کوبا سوسیالیس��م را رها کند و نوکری آمریکا را
بپذی��رد ،هیچیک از مش��کالت بزرگت��ر ایاالت
متح��ده حتی ذرهای تخفیف نخواهد یافت .مدل
اقتصادی نولیبرال در ایاالت متحده و همه جای
دیگر ،فاجعه بار بودن خود را ثابت کرده است.
منبع:اندیشکدهتبیین

گروه بینالملل :موفقیتهای فزاینده ارتش س��وریه در
رویارویی با معارضان مسلح و تروریستها بویژه در یک
سال گذشته چشمانداز روشنی را درباره آینده تحوالت
این کش��ور ترسیم کرده است .در یک سال اخیر دولت
سوریه در معادله نظامی با معارضان مسلح غالبا دست
برتر را داش��ته و توانسته بسیاری از مناطق را پاکسازی
کند .اکنون دیگر دمشق و شمار زیادی از دیگر مناطق
حساس سوریه در معرض اصابت خمپاره و گلوله نیست.
ای��ن امر نش��اندهنده توانایی دولت در یکسرهس��ازی
نظامی است .این در حالی است که اختالفات و ناکامی
میان گروههای تروریستی افزایش یافته است .داعش از
حدود  2هفته قبل حمالت خود را روی فرودگاه نظامی
دیرالزور متمرکز کرده اس��ت .این گروه اخیرا دست به
حمله جدیدی به این فرودگاه زده اما ارتش س��وریه با
جلوگیری از کنترل داعشیها بر بلندیهای مشرف به
فرودگاه ،حمله آنها را ناکام گذاشتند .حمله داعش پس
از موفقیت ارتش س��وریه در کنترل بر چندین مناطق
در اطراف فرودگاه صورت گرفت .نیروهای دولتی سوریه
توانستهاند شعاع کمربند امنیتی اطراف این فرودگاه را
بیشتر کنند .یک منبع میدانی نیز در مصاحبه با روزنامه
السفیر گفت :داعش در تالش بود تا بلندیهای ثرده را به
تصرف درآورد .بلندیهای مذکور منطقهای استراتژیک
برای فرودگاه و تمام ش��هر دیرالزور محس��وب میشود
چون نهتنها مشرف بر شهر و فرودگاه است بلکه محل
استقرار یگانهای توپخانهای ،موشکی و تانکهای ارتش
سوریه نیز هست که از آن در محافظت از شهر و فرودگاه
استفاده میشود .این منابع تاکید کردند :داعشیها در
این حمله نتوانستند به اهداف خود دست یابند و بهرغم
شدید بودن درگیریها ،یگانهای ارتش سوریه توانستند
مانع از پیشرویهای داعش شوند و تروریستها دست
آخر مجبور به عقبنش��ینی ش��دند .در این حمله دو
عربس��تانی با نام بدر الش��مری و احمد خلف الشمری
معروف به ابو یحیی ش��مالی کش��ته شدند .همزمان با
این حوادث ،ارتش سوریه تحرکات تروریستها را برای
گش��ودن جبهههای جدید در این استان ناکام گذاشت
و تع��داد زیادی از آن��ان را در حمله به منطقه فرودگاه
ابوظهیر به هالکت رساند .در همین حال درگیریها در
درعا و حومه قنیطره ادامه دارد و ارتش مانع پیش��روی
تروریس��تها در محور العاللی الشومره در ریف السویدا
ش��دهاند و راههای امدادرسانی به گروههای تروریستی
را مس��دود کردهاند .نیروهای ارتش س��وریه همچنین
توانس��تند مناطقی از جنوب و جنوب ش��رقی استان
حس��که را تحت کنترل خود درآورند .ارتش سوریه به
هنگام مقابله با نفوذ افراد مسلح گروه تروریستی داعش

پازل
فرار اعضای داعش به ترکیه
منابع کردی در شمال سوریه از فرار تروریستهای داعش به ترکیه خبر دادند .ادریس نعسان ،عضو کمیته روابط
خارجی عین العرب فاش کرد دهها تروریست داعش پس از شکست خوردن در درگیریها در اطراف این شهر،
به ترکیه فرار کردند .فیلم منتش�ر ش�ده از مناطق مرزی ترکیه و سوریه درباره گفتوگوی شماری از مرزبانان
ترکیهای با عناصر داعش ،از نبود دشمنی بین طرفین پرده برداشت .این فیلم همچنین فاش کرد که ارتش یکی
از کشورهای عضو ناتو براحتی با تروریستها مذاکره میکند .ترکیه همچنان خواستار ایجاد منطقه حائل داخل
خاک سوریه و اعالم منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور و براندازی نظام آن است.

و ب��ا ایجاد حصار امنیتی دهها نفر از تروریس��تها را به
هالکت رساند .از سوی دیگر ،خبر رسیده که نیروهای
ارتش سوریه روز سهشنبه اهالی شهرک «خیاره دنون»،
واقع در غوطه غربی دمش��ق را از این منطقه به مناطق
امن منتقل کردند ،صفحات اینترنتی وابسته به گروههای
تروریستی در این منطقه این اقدام ارتش سوریه را به این
دلیل میدانند که ارتش سوریه قصد دارد این منطقه را
به مرکز عملی��ات خود تبدیل کند .در این صورت باید
در انتظار عملیات ارتش س��وریه در شهرکهای طیبه،
مقیلبیه ،دیرخبیه و خان الش��یح با هدف پاکس��ازی
ی بین ارتش سوریه
آنها باش��یم ،بویژه آنکه خبر درگیر 
و تروریستهای مس��لح در منطقه طیبه گزارش و در
شهرک زاکیه آتشبس برقرار شده است.
■■بروز اختالفات در میان تروریستها
مناب��ع نزدیک به گ��روه تکفیری داع��ش از بروز
درگیریهای شدید و بزرگ میان سرکردگان داعش
خبر و دلیل آن را به انتصاب سرکرده داعش در دیرالزور
که داعش آن را «والیت خیر» نامیده ،ارجاع میدهند.
این منابع تصریح کردند که هماکنون اختالفات شدید و

عمیقی میان تروریستهاییکه انصار – تروریستهای
س��وری – و مهاجرین – تروریس��تهای خارجی –
نامیده میش��وند ،برسر درخواس��ت «عامر الرفدان»،
سرکرده س��ابق داعش در دیرالزور جهت بازگرداندن
این منصب به وی به جای انتصاب سرکردهای عراقی
بر این منطقه در جریان اس��ت .منابع مذکور افزودند:
داعش درخواس��ت الرف��دان را رد ک��رده و دلیل این
امر را بیش��تر بودن تعداد مهاجرین یا تروریستهای
غیرسوری در قبال انصار یا همان تروریستهای سوری
و اینکه والی یا سرکرده داعش باید از میان مهاجرین
انتخاب شود ،بیان کرده است اما این پایان چالشها و
مشکالت داعش نیست ،بلکه طی روزهای اخیر داعش
با پخش فیلمی در پایگاههای مختلف اینترنتی مدعی
شده است گروهی را کشف و دستگیر کرده که دارای
تابعیت ترکیهای بوده و اذعان داش��تهاند که درصدد
کودتا در ش��هر رقه به عنوان کانون فعالیت و تمرکز
داعش در سوریه بودهاند .براساس اعالم داعش ،اعضای
این گروه ابوبکر البغدادی ،سرکرده این گروه تروریستی
تکفیری را تکفیر کردهاند.

■■ترور یکی از رهبران فتح
در اقدامی که از سوی ناظران بسیار مهم خوانده شد،
عناصر گروه تروریستی تکفیری جبهه النصره ،سهشنبه
بعدازظهر محمد طرویه ،معروف به ابو احمد ،از رهبران
جنبش فلس��طینی «فتح» را مقابل منزلش در اردوگاه
آوارگان فلسطینی یرموک ،در جنوب دمشق ترور کردند.
محمد طرویه ،نماینده جنبش فتح در اردوگاه یرموک و
نماینده این جنبش جهت پیگیری پرونده آشتی ملی و
مصالحهها داخل اردوگاه بهشمار میآمد.
■■مذاکرات دولت سوریه و معارضان
وزارت خارج��ه روس��یه از مذاک��رات  4روزه
جدید می��ان نماین��دگان دولت س��وریه و مخالفان
داخلی این کش��ور در مس��کو خبر داد .در این دیدار،
الخطی��ب نمایندگی گروه مخالفان را ب��ر عهده دارد
و من��اف ط�لاس ،فرمانده س��ابق یک��ی از گاردهای
ریاست جمهوری سوریه که از دولت سوریه جدا شد نیز
در این دیدار حضور خواهد داشت .گزارشهای پیشین
از این مس��اله حکایت دارد ک��ه این دیدار احتمالی با
نظارت و سرپرس��تی روس��یه صورت خواهد گرفت؛
دیداری که احتماال در نتیجه س��فر والدیمیر پوتین،
رئیسجمهور روس��یه به ترکیه و دیدار با رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهور این کشور صورت گرفته است.
این دیپلمات آمریکایی تأکید کرد که مقدمات روسیه و
ترکیه برای برگزاری این مذاکرات ،به مرحله دستور کار
اصولی رسیده است و متضمن تعلیق درگیری در شهر
«حلب» به عنوان یک گام اصولی برای مقدمهچینی به
منظور آتشبس در سایر مناطق سوریه است؛ این طرح
تا حد زیادی به طرح اس��تفان دی میستورا ،فرستاده
سازمان ملل در سوریه شباهت دارد.
■■هیکل :جنگ علیه س�وریه به س�ود اسرائیل
است
محمدحس��نین هیکل ،تحلیلگر برجسته مصری
تأکید کرد که ارتش س��وریه با ایس��تادگی خود ،همه
مردم جه��ان را غافلگیر کرد .هیکل تصریح کرد ارتش
س��وریه که یک ارتش عقیدتی بزرگ اس��ت ،از طریق
کسب پیروزیهای پیاپی در سالهای بحران این کشور،
همه مردم جهان را غافلگیر کرده است .وی افزود ارتش
س��وریه یک ارتش عقیدتی بزرگ است .بسیاری نیز بر
از هم پاش��یده شدن و سقوط کش��ور حساب باز کرده
بودند ،ولی با وجود سختی جنگی که با گروههای مسلح
دارد ،پیروزیهای بس��یاری را محقق کرده اس��ت .این
تحلیلگر مصری همچنین گفت ک��ه جنگ گروههای
مسلح با ارتش سوریه ،بیش از همه به سود بزرگترین
استفادهکننده آن ،یعنی اسرائیل است.

پلیس آمریکا یک سیاهپوست دیگر را کشت

سنلوئیس باز هم متشنج شد
گروه بینالمل�ل :در تازهترین قتلهای پلیس آمریکا،
سهشنبه شب پلیس منطقه سنلوئیس در میسوری
جوان  ۱۸ساله سیاهپوستی را به قتل رساند .به دنبال
م��رگ این جوان در حومه ش��هر س��نلوئیس ،جایی
که مایکل براون ،نوجوان سیاهپوس��ت غیرمس��لح با
ش��لیک پلیس جان خود را از دست داد ،تعداد زیادی
از معترض��ان بار دیگر به خیابانها آمده و پلیس را به
ممانعت در امدادرسانی و ارائه خدمات مناسب پزشکی
به این جوان متهم کردند .به گزارش خبرگزاری رویترز،
فیلمی که از صحنه کش��ته شدن این جوان  18ساله
منتشر شده است ،نشان میدهد پمپ بنزینی که این
جوان در آن مورد حمله واقع ش��ده اس��ت ،به وسیله
نواره��ای زردرنگ محصور و م��ورد حفاظت نیروهای
پلی��س قرار گرفت��ه اس��ت .در همین ح��ال یکی از
روزنامههای س��نلوئیس گزارش داده است ،حدود 60
تن از اهالی در این منطقه تجمع کرده و دستکم  3تن
از آنها بازداشت شدهاند .تصاویر و فیلمهای منتشر شده
گروه بینالملل :آیا حقیقتا باراک اوباما یک رئیسجمهور
ورشکس��ته اس��ت؟ این تعبیری اس��ت ک��ه فرماندار
جمهوریخ��واه ایالت آریزون��ا به کار ب��رده اما در عین
حال میتوان از بس��یاری لحاظ آثار ورشکستگی اوباما
را مش��اهد کرد ،مثال جدا از گستردهترین ناآرامیهای
ضدنژادپرس��تانه که در دوران نخستین رئیسجمهور
رنگینپوس��ت آمری��کا باعث ایجاد ش��کاف در جامعه
یانکیه��ا و نارضایتی ش��دید از حکومت ش��ده ،اوباما
منفورتری��ن رئیسجمهور تاریخ ای��االت متحده میان
نظامیان اس��ت و این موضوع او را به آس��یبپذیرترین
ساکن کاخ سفید در مقابل تهدیدات نظامی نظیر کودتا
پس از دوران جنگ داخلی تبدیل کرده است .این هفته
یان برور ،فرماندار پس از اعالم کنارهگیری از این سمت
بش��دت از سیاستهای داخلی دولت باراک اوباما انتقاد

در شبکههای اجتماعی تنها دود و صدای برخوردها را
نش��ان میدهد اما مشخص نیست چه کسی مسؤول
آنهاست .س��خنگوی اداره پلیس س��نلوئیس نیز در
واکنش به این واقعه طی بیانیهای ادعا کرد :مامور پلیس
برکلی از ترس جان خ��ود چند بار اقدام به تیراندازی
کرده که منجر به مرگ مرد جوان ش��ده است .برکلی
تنها چند دقیقه با فرگوسن فاصله دارد؛ جایی که پلیس
به مایکل براون ش��لیک کرد و باع��ث ایجاد موجی از
اعتراضات در سراسر کش��ور شد .روز سهشنبه حدود
 200ت��ن از اهال��ی نیویورک در واکنش به س��خنان
ش��هردار این ش��هر جهت متوقف کردن اعتراضات به
خیابانها آمدند .طبق این گزارش ،شهردار نیویورک،
دوشنبه به بهانه کشته شدن  2افسر پلیس بروکلین،
خواستار توقف اعتراضات و «اتحاد در شهر» شده بود.
در جریان تظاهرات روز سهش��نبه باز هم ش��عارهایی
چون «جان سیاهپوس��تان ارزش دارد»« ،تروریس��م
س نژادپرست را متوقف کنید»« ،پلیسهای قاتل
پلی 

را زندان��ی کنید» و «به جنگ علیه س��یاهان آمریکا
پایان دهید» روی پارچهنوشتههای معترضان به چشم
میخورد .تظاهرات ضدنژادپرستی در حالی گسترش
یافته است که تبرئه سریالی پلیسهای قاتل همچنان
ادامه دارد .براس��اس این گزارش ،هیات عالی منصفه
شهر هیوستون ،روز سهشنبه پس از برگزاری چند ماه
جلس��ه تصمیم گرفت افسر پلیس این شهر را از قتل
یک شهروند سیاهپوست تبرئه کند .این افسر پلیس
که در حال انجام ماموریت رسمی نبود ،به سوی جردن

اوباما ،رئیسجمهور ورشکسته

علل این مساله محس��وب میشود« .پیتر فیور» استاد
علوم سیاس��ی در این باره به شبکه روسی ریانووستی
گفت« :نظرسنجی میلیتاریتایمز یک نمونه احتمالی از
کل ارتش آمریکا نیست ولی یک نظرسنجی خوب برای
ارزیابی تغییرات در یک بخش مهم از ارتش آمریکاست».
این موضوع اساس دموکراسی در آمریکا را به خطر خواهد
انداخت ،چرا که اوباما آس��یپپذیرترین رئیس اجرایی
آمریکا طی  150سال گذشته در مواجهه با یک کودتای
احتمالی توسط نظامیان است بویژه که جمهوریخواهان
به طور سنتی نفوذ بسیار بیشتری نسبت به دموکراتها

پیتر ،شهروند سیاهپوست در یک مجتمع فروشگاهی
در شهر هیوستون تیراندازی کرد و او را که مسلح نبود
در ماه ژانویه گذش��ته به قتل رساند .چند بار است که
افسران سفیدپوست پلیس آمریکا ،افراد سیاهپوست
را میکش��ند و تحت پیگرد قرار نمیگیرند .براساس
آمارهای منتشر شده در رسانههای آمریکایی ،از سال
 2000تاکنون ،بیش از  3100نفر در جریان رویارویی
ب��ا پلیس و نیروهای انتظامی آمری��کا ،جان خود را از
دست دادهاند.
در ساختار ارتش و نیروهای نظامی داشته و دارند .نتایج
این نظرسنجی نشان میدهد میزان نارضایتی نظامیان
آمریکایی از اوباما از  40درصد در س��ال  2009میالدی
به بیش از  55درصد در سال  2014افزایش یافته است.
میزان رضایت نظامیان آمریکایی از اوباما نیز در این مدت
از  35به  15درصد تنزل داش��ته است .این نظرسنجی
همچنین حاکی اس��ت وضعیت اخالقی ارتش آمریکا
نیز در  5س��ال گذشته بش��دت رو به افول بوده است.
در سال  2009میالدی بیش از  91درصد پاسخگویان
اعالم کردهاند کیفیت زندگی آنها خوب یا عالی بوده در
حالی که این رقم در س��ال  2014میالدی به کمتر از
 56درصد رس��یده است 70.درصد شرکتکنندگان در
این نظرسنجی نیز اعالم کردهاند کیفیت زندگی آنها طی
سالهای آینده بدتر خواهد شد.

قابجهان

اسارت خلبان اردنی ائتالف توسط داعش

تبادل آتش در نوار غزه

مناب��ع فلس��طینی ،دی��روز از وقوع
درگیریهای ش��دید میان نظامیان
رژیم صهیونیس��تی و نیروهای مقاومت فلسطین و
ش��هادت یکی از اعضای گردانهای عزالدین قسام
به ضرب گلوله س��ربازان ارتش این رژیم در جنوب
نوار غزه خبر دادند .در مقابل ،رسانههای اسرائیلی از
جراحت یک نظامی اسرائیلی که گفته میشود افسر
ارتش اس��ت ،خبر دادند و گفتند وی در درگیری با
فلس��طینیان در جنوب غزه و در منطقه نیر عوز در
شرق خان یونس زخمی شد .رژیم صهیونیستی در
پی این درگیری آتش توپخانه و جنگندههای خود را
متوجه جنوب غزه کرد و به این بهانه چندین نقطه
از خانیونس را گلولهباران کرد.

خیز تونس برای تشکیل دولت جدید

باجی قائد السبسی ،رهبر حزب ندای
تون��س کمی پ��س از اعالم رس��می
پیروزیاش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این
کشور گفت :مسؤوالن این حزب برای انتخاب شخصی
که میتوانند وی را مامور پست نخستوزیری کنند،
نشس��ت برگزار میکنند .وی در مصاحبه تلویزیونی
تأکید کرد که نخستوزیر آتی تونس از وزیران نظام
زینالعابدین بن علی ،رئیسجمهوری برکنار ش��ده
تونس نخواهد بود .السبسی 88ساله اظهارات پیشین
خود را مبنی بر اینکه حزبش به تنهایی تونس را اداره
نخواهد کرد ،تکرار کرد.

آبه بار دیگر نخستوزیر شد

شینزو آبه ،رئیس حزب حاکم لیبرال -
دموکرات ژاپن روز چهارشنبه با کسب
 328رأی از  475رأی مجل��س نمایندگان بار دیگر
به عنوان نخست وزیر این کشور انتخاب شد .او عصر
دیروز کابینه جدید خود را تشکیل داد .آبه پیشتر در
س��نای  240عضوی نیز اکثریت را از آن خود کرده
بود .گزارشها حاکی است احتماال تقریبا همه وزرا در
سمتهای خود ابقا خواهند شد اما آکینوری اتو ،وزیر
دفاع به سبب رس��وایی سیاسی از پذیرفتن انتصاب
مجدد در این سمت خودداری کرده است.

سونی ،فیلم جنجالی را پخش میکند

شرکت سونی پیکچرز تایید کرد فیلم
کمدی مصاحبه را در روز کریسمس
در برخی سینماهای آمریکا پخش خواهد کرد .این
ی است که این استودیوی فیلمسازی پیشتر
در حال 
در پی تهدیدهای هکرهای منتسب به کره شمالی
پخش این فیلم طنز انتقادی درباره کیم جونگ اون،
رهبر کره شمالی را لغو کرده بود .خبر پخش فیلم
مربوط به «ترور رهبر کره ش��مالی» که ماه گذشته
در رسانهها منتشر شد حمالت گسترده هکری به
شرکت سونی پیکچرز را به دنبال داشت.

تکذیب شهادت فرمانده جیشالمختار

آسیپپذیرترین ساکن کاخ سفید در مواجهه با نظامیان

کرد .این سیاس��تمدار جمهوریخ��واه که با دموکراتها
برای اتخاذ سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی در ایالت
آریزون��ا در تنش و اختالف بوده اس��ت در گفتوگو با
فاکسنیوز ،اوباما را رئیسجمهوری ورشکس��ته خواند
و افزود« :اوباما مرا بس��یار ناامید کرد .به نظرم وی امور
کش��ور را با تکیه بر فرمان اجرایی طوری انجام داد که
هرگز از یک رئیسجمهور انتظار نداریم» .در همین حال
نظرسنجی جدید میلیتاریتایمز حاکی است بیش از 55
درصد نظامیان آمریکایی از عملکرد اوباما رضایت ندارند
که کاهش هزینههای نظامی در بودجه یکی از مهمترین
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گروه تروریس�تی داعش ،چهارشنبه یک فروند جنگنده ائتالف بینالمللی
به فرماندهی آمریکا را بر فراز شهر الرقه سوریه سرنگون کرد .داعش اعالم

کرد خلبان اردنی آن را به اس�ارت گرفته اس�ت .به گفته چاک هیگل ،وزیر

سابق دفاع آمریکا ،بیش از  40کشور در حمالت علیه داعش شرکت دارند .در

بمبارانهای ائتالف آمریکایی ضدداعش تاکنون تاسیسات زیربنایی سوریه،

بارها هدف قرار گرفت ه اس�ت .اخیرا ی�ک روزنامه عربی از افزایش تدریجی

تماس آمریکا با دولت س�وریه از طریق طرفه�ای میانجی به منظور اعزام

نمایندگان امنیتی به دمشق برایهمکاری با دولت و ارتش آن در چارچوب

ائتالف بینالمللی علیه داعش س�خن گفت .روزنامه  «رأی الیوم» به نقل از

یک منبع «کامال مطلع» نوشت؛ هماهنگی میان دستگاههای امنیتی سوریه
و آمریکا از طریق یک کشور عربی و یک کشور غربی انجام شده است .این

منبع مطلع ،آغاز قریبالوقوع هماهنگی محدود آمریکا با دولت اسد جهت

همکاری در جنگ علیه گروه تروریستی داعش را بعید ندانست.

یک منب��ع آگاه به نق��ل از یکی از
اعضای خان��واده «حجتاالس�لام
سیدواثق البطاط» فرمانده جیشالمختار خبر به
شهادت رسیدن وی در استان دیاله (دیالی) عراق
را تکذی��ب کرد .پیشتر برخی ب��ه نقل از گردان
جیشالمختار اعالم کرده بودند وی در یک حادثه
«خیانتکارانه» کشته شده است .گفتنی است پس
از وقوع فتنههای متعدد در عراق برخی شیعیان
عراق س��عی کرده در برابر خواستههای بعثیها و
وهابیون عراق ایس��تاده و قدعلم کنند .این گروه
از ش��یعیان با رهبری «حجتاالس�لام سیدواثق
البطاط» توانس��تند گروه حزباهلل عراق را تحت
عنوان جیشالمختار تأس��یس کنند .البطاط در
ابتدا با اظهارات جنجالی هرگونه اقدام ضدشیعی
را محکوم کرد و گفت« :با ارتش یکمیلیونی خود
هرگونه اقدام ضد شیعی را تالفی خواهیم کرد».

رأی پارلمان اوکراین به ناتو

روسیه تصمیم اوکراین برای پیوستن
به ناتو را توهمآلود دانسته و محکوم
کرد .پارلمان اوکراین روز سهش��نبه با رای اکثریت
قریب به اتفاق ،وضعیت خنثای این کشور را نسبت
به عضویت در س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی
(ناتو) که در سال  2010و تحت فشار روسیه آن را
پذیرفته بود ،لغو کرد .به گزارش خبرگزاری فرانسه،
پارلم��ان ورخونوا رادا ب��ا  303رای موافق و  8رای
مخالف اقدام به لغو وضعیت «کش��ور غیرمتعهد»
کرد که براساس آن از پیوستن به سایر ائتالفهای
نظامی منع میشد .پرو پروشنکو ،رئیسجمهوری
اوکراین گفته اس��ت به علت خطری که از س��وی
روسیه علیه تمامیت ارضی اوکراین وجود دارد برای
عضویت ناتو درخواست خواهد داد.

 100کشته و زخمی در انفجار بغداد

صبح دیروز در یک انفجار انتحاری
در جمع نیروهای عش��ایر در شهر
مدائ��ن نزدیک بغداد بیش از  100تن کش��ته و
زخمی ش��دند .در این عملیات تروریستی تجمع
نیروهای موسوم به بیداری که متشکل از عشایر
سنی عراق هستند ،هدف قرار گرفت و بنابر آمار
اولیه  44کش��ته بر جای گذاش��ته است .در این
انفجار همچنین بیش از  62تن زخمی شدند که
تلفات در حال افزایش اس��ت .پیشبینی میشود
این عملیات توس��ط عناصر داع��ش که در حال
جنگ با ارتش و نیروهای عش��ایر در استانهای
سنینشین هستند ،رخ داده باشد.

