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کارزار شام

وطن امروز

چگونه انگلیس از هر حملهای عاجز است

خیز اروپ ا علیه سیاستهای منطقهای آمریکا؟

اسد باید باشد!

عبدالب�اری عط�وان :پ��س از
فروپاش��ی س��ازمام موسوم به
«دوستان سوریه» که متشکل
از کش��ورهای مخال��ف نظام
دمش��ق ب��ود و همچنی��ن با
فروپاشی گروههای تحت حمایت آن مانند تشکل
مخالفان سوری موسوم به «ائتالف ملی سوریه»
که  2سال پیش برخی کشورها این تشکل را تنها
نماینده قانونی مردم سوریه بهحساب میآوردند
و رئیس این تش��کل در نشست س��ران عرب در
دوحه بر کرس��ی سوریه تکیه میداد ،ائتالف 60
کش��وری که آمریکا یک سال پیش برای مبارزه
با داعش تش��کیل داد ،ش��روع به فروپاشی کرده
اس��ت و همانند س��ازمانها و ائتالفهای مشابه
پیش از آن ،ممکن اس��ت به ش��کل کنونیاش
چن��دان دوام��ی نی��اورد .طی  2روز گذش��ته،
 3مقام عالیرتبه از کشورهای اروپایی به مخالفت
با سیاس��تهای آمریکا درباره چگونگی برخورد
با بش��ار اسد ،رئیسجمهوری سوریه و همچنین
چگونگی مبارزه با داعش پرداختند؛ خوزه مانوئل
گارسیا ،وزیر خارجه اسپانیا در جریان دیدار خود
از تهران خواستار مذاکره با بشار اسد برای تحقق
آتشبس در سوریه شد .از سوی دیگر وزیر خارجه
اتریش پا را از این فراتر گذاش��ت و روز سهشنبه
گفت کشورهای غربی باید رئیسجمهوری سوریه
را در جنگ ضدداعش شرکت دهند و این دقیقا
همان پیش��نهاد و خواس��تهای بود که والدیمیر
پوتی��ن ،رئیسجمهوری روس��یه اخی��را مطرح
کرده اس��ت .ماتئو رنزی ،نخستوزیر ایتالیا نیز
در س��خنانی متفاوتتر از همه مقامهای اروپایی
گفت :ایتالیا همانند فرانسه و انگلیس در حمالت
هوایی در چارچوب ائتالف آمریکایی در س��وریه
شرکت نمیکند ،زیرا برخی کارها و اقدامها نتایج
عکس میدهد .بیان چنین دیدگاههایی از سوی
مقامهای عالیرتبه اروپایی آن هم در یک روز واحد،
تأمل برانگیز اس��ت و به نظر ما این اقدام ،انقالبی
علیه سیاس��تهای آمریکا در منطقه خاورمیانه
و جنگهای ناش��ی از این سیاستهاس��ت ،زیرا
میبینیم این سیاس��تها کمکم نتیجه معکوس
ب��رای امنیت و ثب��ات اروپا در پ��ی دارد؛ صدها
ه��زار یا میلیونها مهاجر ش��روع به مهاجرت به
کش��ورهای اروپایی کردهان��د و آنگونه که احزاب
تندرو در این کشورها میگویند ،پناهجوها حتی
هویت مس��یحی این کشورها را تهدید میکنند
و ع�لاوه ب��ر آن بحثه��ای مطرح ش��ده درباره
افزایش اعمال خش��ونتآمیز در این کش��ورها و
خطر تروریس��م برای آنها بویژه تروریسم داعشی
و ه��واداران این گروهک بویژه اینکه برخی از این
تندروها در قالب پناهجو سعی میکنند خود را به
کشورهای اروپایی برسانند .تقریبا از  5سال پیش
تاکنون آمریکا پرونده س��وریه را در انحصار خود
گرفته و از منطقه خاورمیانه به عنوان محلی برای
آزمایش سیاس��تهای خود استفاده میکند که
این امر نتایج فاجعهباری برای اروپا رقم زده است؛
بشار اسد روز به روز با حمایتهای روسیه و ایران
قدرتمندتر میش��ود از سوی دیگر داعش نیز در
حال افزایش قدرت است و دامنه فعالیتهای خود
را در سوریه و عراق گسترش میدهد و شاخهای
خود را در کش��ورهای منطقه تاسیس میکند و
خ��دا میداند این گروهک در آینده نزدیک قصد
دارد کدام شهر را به امپراتوری خود بیفزاید .این
اروپاییها هس��تند که بهای سیاستهای آشفته
آمریکا را در منطقه پرداخت میکنند زیرا آنها به
نسبت به خود آمریکا به منطقه نزدیکترند .بیشتر
پناهجویان سوری که از طریق دریا سعی میکنند
خود را به کش��ورهای اروپایی برسانند ،از مناطق
خارج کنترل نظام سوریه به اروپا فرار کردهاند ،این
آمارها نشان میدهد ساکنان دمشق طی  5سال
اخیر افزایش یافته اس��ت .اروپاییها گویی با این
آمارها میخواهند بگویند که پناهندگان از مناطق
تحت کنترل نظام سوریه به اروپا نمیآیند بلکه از
مناط��ق تحت کنترل معارضان فرار میکنند ،به
همین دلیل باید با سوریه برای حل این مشکالت
مذاکره کنند .این روزها یکسره کردن کار بحران
سوریه از طریق نظامی غیر ممکن است و از طرف
دیگر نتیجه دادن راهحل سیاسی برای این بحران
نیز در این ش��رایط بعید به نظر میرسد .آمریکا
میخواهد با ایجاد یک بحران جدید با روس��یه،
بر شکس��ت سیاستهای خود س��رپوش بگذارد
و به متحدان جدید خ��ود در اروپا مانند یونان و
بلغارس��تان میگوید به هواپیماهای روس اجازه
استفاده از حریم هوایی خود را ندهند تا تجهیزات
به سوریه نرسانند اما ظاهرا آمریکاییها فراموش
کردهان��د که راهه��ای زمینی ،هوای��ی و دریایی
جایگزی��ن دیگری برای این کار وجود دارد و آنها
با سیاس��تهای خود منطقه را به پرتگاه جنگ
جهانی دیگری میکشانند .این روزها پناهجویان
سوری ،چه زندهها و چه مر دهها همه معادالت را
ب��ر هم زدهاند ،آنها دی��دگان اروپاییها را به روی
حقایق گش��ودهاند و آن��ان را متوجه فاجعههایی
کردهاند که در حال پیش��روی به سوی آنهاست.
آری این بهای تبدیل شدن این کشورها به گلهای
است که آمریکا چوپان آن است.

رکود پیر استعمار با رکورد عجوزه تاجدار

گروه بینالملل :دیروز ملکه الیزابت دوم ،پیر تاجدار
فعلی کاخ باکینگهام ،رکورد س��لطنت در بریتانیا
را شکس��ت اما این رکوردشکنی عجوزه  89ساله
انگلیسی در عین حال از عجز بریتانیا حکایت دارد
که حتی در صورت رای آوردن حمله نظامی ارتش
سلطنتی به سوریه در وستمینستر (پارلمان) ،در
عم��ل از این کار عاجز خواهد ب��ود .به قول فرید
زکریا« ،وقتی قرن بیس��تم در واپسین سالهای
س��لطنت ملکه ویکتوریا تحویل میشد همزمان
س��ایه امپرات��وری بریتانیا نیز از جه��ان برچیده
میش��د» .امروز نیز رکوردزنی ملکه الیزابت دوم
توأم اس��ت با رکود نظامی و افول قدرت لندن در
حد شغالی زبون در رکاب آمریکا .الیزابت الکساندرا
مری از خاندان س��لطنتی اصالتا آلمانی ویندسور
دیروز ساعت  5:30عصر به وقت گرینویچ رکورد
طوالنیترین دوره س��لطنت بریتانیا را شکس��ت،
رکوردی  63س��ال و  7ماه و  2روز و  16س��اعت
و  23دقیق��های ک��ه متعلق به ملک��ه ویکتوریا،
ج��د بزرگش از ق��رن نوزدهم ت��ا لحظه مرگش
در نخستین س��الهای قرن بیس��تم بود .دیوید
کامرون ،نخستوزیر انگلیس به رسم مجیزگویی
در تمجی��د از ملکه پیش��تاز ش��د و گف��ت« :در
 63سال گذش��ته ،علیاحضرت س��نگ ثبات در
جهان کامال متغیر بوده اس��ت و حس فداکاری او
برای خدمت و انجام وظیفه نه تنها در بریتانیا بلکه
در سراسر جهان شایسته تحسین است ».البته به
نظر میرس��د نتیجه آن ثب��ات درجا زدن دولتی
باش��د که در روزگار ملکه ویکتوریا گفته میشد
«آفتاب در قلمروی امپراتوریاش غروب نمیکند»
اما امروز آن ش��یر بیرح��م ،روباه پیر و بیدندانی
شده ش��بیه عجوزه تاجدارش که حتی زورش به
محافظانش هم نمیرس��د و فقط آنها را به خاطر
خوردن آجیلهای مغز شدهاش شماتت میکند.
اس��تعمار پیر ام��روز حتی از پیاده کردن نقش��ه

توطئههایی که خود در لندن کش��یده نیز عاجز
است .طرفه آنکه الیزابت دوم به همراه شوهرش
فیلیپ ،س��ر حلقه کودکآزاران شیطانپرس��ت
انگلیس ،برای جشن رکوردشکنی دیروز در مراسم
افتتاحیه طوالنیترین راهآهن داخلی شرکت کرد
و در قرن بیست و یکم سوار لکوموتیو بخاری شد
ک��ه از ق��رن نوزدهم بر جای مان��ده بود و همین
تصویر گویای وضعیت فعل��ی تاج و تخت عتیقه
انگلیسیهاست.
این اتفاق در روزهایی حادث میشود که ارتش
س��لطنتی مدعی اس��ت چند تروریست تکفیری
انگلیس��ی را در خاک سوریه با حمله پهپادی زده
و موضوع مداخله نظامی در سوریه به بهانه مبارزه
با داعش برای رایگیری به پارلمان رفته است.
اما دکتر مجید تفرش��ی ،کارش��ناس مسائل
بریتانیا معتقد اس��ت ش��رایط فعلی سیاس��ی و
اقتص��ادی بریتانیا بهگونهای نیس��ت که بخواهد
همانند جنگ عراق و افغانستان وارد میدان شود.

همچنین در حالی که احتمال دخالت روسیه در
س��وریه و در امتداد آن پذیرش بش��ار اسد مورد
نظر قرار گرفته اس��ت ،بریتانی��ا در خود این توان
را نمیبیند که درگیر یک جنگ زمینی تمامعیار
در خاورمیانه ش��ود .اتفاقا این گفتههای تفرشی
توس��ط خبرگزاری ایلن��ا ،یکی از اسپانس��رهای
رسانهای اصالحطلب جش��ن بازگشایی النه روباه
در تهران ،منتش��ر ش��ده که این نش��ان میدهد
«پاوند» به چه فالکتی افتاده است .این کارشناس،
پابرجایی اسد در سوریه را یکی از معضالت جامعه
بریتانیا میداند .بدین ترتیب مشروعیت اجتماعی
ت لندن بهعنوان یکی از حامیان اصلی ایاالت
دول 
متح��ده در تالش برای س��رنگونی نظام دمش��ق
از میان رفته است.
دکتر تفرش��ی میگوید« :در این فاصله چهره
بریتانیا و متحدان آمریکا که با دولت اسد مخالف
بودند ،مقداری بیش��تر عیان شد .مهمترین وجه
این موضوع این بود که گر وههای سلفی و تکفیری

از بط��ن اینها بی��رون آمدند .در ادامه گس��ترش
فعالیتهای تروریس��تی هواداران داعش در اروپا
و تا س��طح کمی در آمری��کا و مهمتر از آن رفتن
هواداران داعش و پیروان تفکر تکفیری -سلفی به
سوریه ،باعث شد این خطر در داخل خاک بریتانیا
به یک خطر بالقوه تبدیل شود».
از نظ��ر او انگلی��س ت��ازه در حال خ��روج از
بحران سیاسی پس از لشکرکشی به خاورمیانه و
همچنین بحران اقتصادی متعاقب سپتامبر سیاه
 2008است و نمیخواهد وارد بحرانی جدید شود:
«هماکنون بحث لشکرکشی به سوریه مطرح شده
است که به نظر بیشتر به یک تهدید شبیه است
تا یک واقعیت و باید بگویم لشکرکشی که پارلمان
بریتانیا نس��بت به آن احساس تمایل کرده است
به چند دلیل اجرایی نخواهد شد .اولین دلیل در
حوزه اقتصادی قابلیت طرح و بحث دارد ،طوری
که ش��رایط فعل��ی اقتصادی بریتانی��ا به گونهای
نیست که این کشور بخواهد همانند جنگ عراق و
افغانستان وارد میدان شود».
وی اف��زود :از طرف دیگر ،باید این نکته را مد
نظر داشت که در آس��تانه انتخابات حزب کارگر
بریتانیا قرار داریم و تقریباً همه رهبران این حزب
به ط��ور کامل و بنیادین نهتنه��ا مخالف دخالت
نظامی بریتانیا هس��تند بلکه تعدادی از آنها عضو
ائت�لاف ضد جنگ این کش��ور هس��تند و اعالم
کردهان��د خواهان ورود کشورش��ان به یک جنگ
زمینی جدید نیستند.
اینگونه رویای سایکسپیکو و تغییر نقشههای
خاورمیانه در جنگ اول جهانی و خصوصاً قبل و
بع��د از آن که بریتانیا بهعنوان قدرت برتر جهانی
ش��ناخته میش��د ،امروز برای آنگلوساکسونها
تعبیری وارونه دارد .رویایی که به قول تفرشی ،اگر
روباه پیر بیدندان در رابطه با آن عاقالنه تصمیم
نگیرد میتواند به یک کابوس تبدیل شود.

اسقف انگلیسی و دوست امین دربار کودکآزار بود
گروه بینالملل :یک رس�وایی جنس�ی دیگر
در باالترین س�طح کلیس�ای انگلیس ،باز هم
ستونهای این نهاد مرتبط با سلطنت بریتانیا
را به لرزه درآورد .اعتراف یک اسقف پیشین
کلیس�ای انگلیس به جرائم جنس�ی ،جامعه
انگلوساکسون را بیش از گذشته به بهت فرو
برده اس�ت .پیتر بال ،اس�قف پیش�ین لوئس
و گالس�تر س�رانجام به تعرض و سوءاستفاده
جنسی از پسران نوجوان عضو کلیسا اعتراف
کرد .این اسقف پیشین که در تصویر در کنار
چارلز ،ولیعهد انگلیس دیده میش�ود دارای
رواب�ط نزدیک با او بود که در گذش�ته بال  را
«دوس�تی امین» خوانده ب�ود .او در حقیقت
یکی دیگر از اعضای حلقه شیطانی -ماسونی
پدوفیلیا (ک�ودکآزاری) با حضور درباریان و
سیاستمداران و اشراف رده باالی بریتانیاست
که زیر نظر فیلیپ  ش�وهر ملکه و پدر چارلز

گروه بینالملل :جنگندههای ائتالف سعودی که روز
سهشنبه اولین حمله زمینی خود را در یمن آغاز
کردند ،همچنان به حمالت هوایی خود علیه مردم
بیگناه این کش��ور ادامه میدهند .این جنگندهها
در تازهترین حمالت هوای��ی خود تعداد زیادی از
اماکن مس��کونی در صنعا را ه��دف قرار دادند که
موجب شهادت  15تن و زخمی شدن  77تن دیگر
شد .این جنگندههای متجاوز ساختمان دانشکده
نظامی را بمباران کردند که موجب آسیب رسیدن
به تعداد زیادی از منازل اطراف شد .جنگندههای
عربستان همچنین بیش از  10حمله را به مناطق
اس��تان تع��ز در مرکز یم��ن و اس��تانهای إب و
البیضا انج��ام دادند .همزمان با آغاز حمله زمینی
ائتالف یک مس��ؤول عالیرتبه قط��ری خبر اعزام

اداره میش�د و جیمی س�ویل ،چهره مشهور
بیبیس�ی و دوس�ت چارل�ز در آن نق�ش
تامینکننده قربانیان کوچک را داشت .اخیرا
ارتباط  بسیاری از چهرههای سرشناس جزیره
نظیر ادوارد هیث ،نخس�توزیر سابق یا رالف
هریس مجری مش�هور بیبیسی با این حلقه
ثابت ش�ده است .حال بال  83ساله چند دهه
پس از نخس�تین ش�کایات قربانیان اعتراف
میکند که از  18پس�ر نوجوان سوءاس�تفاده
جنس�ی کرده اس�ت .او به  2فق�ره تعرض به
 2پس�ر نوج�وان و ی�ک اتهام س�وءرفتار در
منص�ب عمومی ک�ه مربوط به سوءاس�تفاده
جنس�ی از  16پس�ر نوجوان در یک دوره 15
س�اله از  1977تا  1992اس�ت ،اعتراف کرده
اس�ت .انگلیس ش�اهد انبوهی از پروندههای
آزارجنس�ی کودکان اس�ت که برخی از آنها
مربوط به دههه�ای  60 ،50و  70میالدی بوده

نمایشگاه عکس جنایات سعودی -اماراتی

گروه بینالملل :نمایشگاه عکسی از گوشهای از جنایتهای بمباران شهرهای یمن توسط عربستان
و امارات در صنعا پایتخت یمن برگزار شد .به گزارش شبکه العالم ،برگزارکنندگان و بازدیدکنندگان
نمایشگاه همچنین بیتفاوتی کشورهای عربی از ادامه رنج و عذاب زنان ،کودکان و خانوادههای یمنی
بر اثر حمالت تروریستی و بمبارانهای سعودی و  امارات ابراز شگفتی کرده و آن را محکوم کردند.
بمبارانهای متعدد مناطق مسکونی و تاسیسات عمومی شهرهای مختلف یمن توسط عربستان و
همپیمانان آن از  6شهریورماه تاکنون منجر به کشته و مجروح شدن هزاران نفر از مردم بیگناه و
بیدفاع یمن شده است اما مردم آن کشور همچنان در مقابل متجاوزان  ایستادگی کردهاند.

نام فرماندهان حماس
در لیست تروریسم آمریکا

واش��نگتن سهشنبهشب محمد
ضیف ،فرمانده گردانهای قس��ام
ش��اخه نظامی حماس ،یحیی سنوار و روحی
مش��تهی 2 ،فرمانده دیگر حماس را در لیست
س��یاه خود ق��رار داد .ایاالت متح��ده آمریکا
همچنین نام سمیر قنطار ،اسیر آزادشده لبنانی
را در فهرس��ت سیاه تروریسم درج کرده است.
حماس این اقدام آمریکا را محکوم و تأکید کرد
این اقدام تروریس��م صهیونیستی را جسورتر
میکند .گردانهای قس��ام نیز گفت آمریکا با
این اقدام به اسرائیل برای ترور رهبران مقاومت
چراغ سبز نشان داد.

دلگرمی امنیتی کری به نتانیاهو

ج��ان کرب��ی ،س��خنگوی وزارت
خارج��ه آمریکا از تم��اس تلفنی
ج��ان کری ،وزیر خارجه این کش��ور با بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی خبر داد.
براس��اس گفتههای کربی ،در این تماس تلفنی
طرف آمریکایی به طرف صهیونیست درباره تعهد
واشنگتن نسبت به امنیت تلآویو اطمینانخاطر
داده است .کری درباره ادعاهای مربوط به حضور
نیروهای نظامی روس��یه در س��وریه نیز با مقام
صهیونیست تبادلنظر کرده است.

بازداشت  22بحرینی در  5روز

مرک��ز نظ��ارت بر حقوق بش��ر
بحرین در بیانیهای اعالم کرد :در
فاصله زمانی  31آگوست تا  5سپتامبر جاری،
 22مورد بازداشت خودسرانه در بحرین صورت
گرفته اس��ت 2 .نفر از بازداشتشدگان کودک
هس��تند و  3نفر از آنها بعدا آزاد ش��دند .مرکز
نظ��ارت بر حقوق بش��ر بحری��ن تصریح کرد:
 10نف��ر از این اف��راد در حمالت به منازل4 ،
نفر در مرحله بازجویی 2 ،نفر در زندان مرکزی
«جو» 2 ،نفر در فرودگاه بینالمللی منامه 2 ،نفر
در خیابان ،یک نفر در دادگاه و یک نفر نیز در
زندان الحوض الجاف بازداشت شدند.

تجاوز ترکیه به خاک عراق

که از نقش کلیس�اها ،شخصیتهای رسانهای
و سیاس�تمداران در آن حکایت دارد .پیشتر
کلیس�ای متدیس�ت (منش�عب از کلیس�ای
پروتستان) به علت جرائمجنسی اعضای این
کلیس�ا از عموم عذرخواهی ک�رد .این اتفاق
پس ازافشای  2هزار فقره سوءاستفاده جنسی
مربوط به دهه  50در این کلیسا رخ داد .در ماه

هشدار موشکی انصاراهلل به  عربستان

قابجهان

چهارگوشه

آناتولی

سازمان ملل تجاوز زمینی ائتالف سعودی به یمن را محکوم کرد

 1000س��رباز این کش��ور به یمن را تایید و اعالم
ک��رد که ای��ن نیروها در حال حاض��ر در مرزهای
عربس��تان و یم��ن هس��تند و طی روزه��ای آتی
وارد خاک یمن میش��وند .این در حالی است که
بانکیم��ون ،دبیر کل س��ازمان ملل ضمن انتقاد
از قطر به دلی��ل اعزام نظامیان خود به یمن برای
مش��ارکت در ائت�لاف تجاوز به یم��ن به رهبری
عربستان گفت :راهحل بحران  6ماهه یمن سیاسی
اس��ت نه اعزام نیروی بیشتر به آن .همزمان با این
تحوالت ش��رف غالب لقمان ،سخنگوی نیروهای
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مسلح یمن تاکید کرد :از همان لحظات اول تجاوز
عربستان ارتش یمن نیروهای خود را در این کشور
مس��تقر کرد .تاکتیکهای ارت��ش و کمیتههای
مردمی پی��روزی و برتری متجاوزان را از بین برد.
وی گفت :ارتش و کمیتههای مردمی سناریوهایی
در بدترین احتماالت ایجاد کردهاند و اگر متجاوزان
دنبال جنگ زمینی هستند ما نیز آماده این جنگ
هستیم .لقمان خاطرنشان کرد :حل سیاسی بحران
یمن ممکن ش��ده بود اما مخالفت عربستان باعث
ناکام ماندن این راهکار ش��د .م��ا تاکید میکنیم

جوالی ،الول گودارد ،قاضی نیوزیلندی رسما
تحقیق مستقلی درباره سوءاستفاده جنسی
از کودکان در انگلس�تان و ولز را آغاز کرد .در
همین حال ،ماه گذش�ته هیأت تحقیق درباره
سوءاستفادههای جنسی در کلیسای کاتولیک
اس�کاتلند خواستار عذرخواهی این کلیسا از
مردم شد.

که برای پاسخ به عربستان راهکارهای غافلگیرانه
زی��ادی داریم که طی روزه��ای آتی انجام خواهد
ش��د .از سوی دیگر ،محمد عبدالسالم ،سخنگوی
جنب��ش انص��اراهلل با اش��اره ب��ه تجهی��ز ارتش
یمن به موش��کهای بالس��تیک و پیشرفته طی
 10روز اخی��ر از حم�لات نظام��ی گس��ترده به
مواضع نظامی عربستان در آینده نزدیک خبر داد.
وی تاکی��د کرد از این پس از س�لاح و تجهیزات
پیش��رفته جنگی علیه عربستان استفاده میشود.
گفتنی اس��ت محمد البخیتی از رهبران انصاراهلل
نی��ز صبح دیروز گفت :ما از توان حمله موش��کی
به ریاض برخورداری��م ،چرا که جنبش انصاراهلل و
علی عبداهللصالح س��امانه موش��کی بالستیک در
اختیار دارند.

وظیفه حرفهای یا رسالت اخالقی؟

گروه بینالملل :اخیرا بس��یاری
خبرن��گاران و روزنامهن��گاران
رس��انههای غربگ��رای ایران��ی
وابس��ته ب��ه اصالحطلب��ان و
کارگزاران با انتش��ار یک عکس
خبری از اروپا دچار بحران هویت
شغلی شدهاند .آنها که بهعنوان
شیفتگان باور «مطبوعات رکن
چه��ارم دموکراس��ی» عمدتا با
ترجیعبند «وظیفه حرفهای خبررسانی فراتر از رسالت
اخالق��ی» بار آمدهاند حتما نتوانس��تهاند صحنه لگد
زدن فیلمبردار مجاری به یک پناهجوی نگونبخت و
فرزندش را هضم کنند .از نظر اکثر آنها حرفه خبری در
غرب حرفهای مقدس است و حرفهایهای این حوزه را
پیامبران مدرن خود مینامند اما حاال یکی از پیامبران
غرب��ی با لگد به گیجگاه هوادارانش ضربه زده اس��ت.
روز سهشنبه ویدئویی به طور گسترده در شبکههای
اجتماعی منتشر شد که در آن پترا السزلو ،فیلمبردار
شبکه «ان وان» مجارستان به صورت تعمدی و مکرر

ب��ا لگد زدن به پ��دری آواره که
فرزندی در آغوش دارد ،س��عی
میکند تع��ادل او را که در حال
فرار از دست پلیس است به هم
زن��د .خانم فیلمبردار در ضربه
اول موفق نمیشود پدر و فرزند
را متوقف کند و تنها تعادلشان را
به هم میزند اما با لگد دوم این
بینوایان را نقش بر زمین میکند
به طوری که پدر با همه وزنش روی کودک میافتد و
او را بشدت مضروب میکند .البته باید گفت این زن که
واجد همه شرایط برای پرستیده شدن توسط بسیاری
از روزنامهن��گاران غربگ��رای ماس��ت در آن لحظه به
رسالت قانونی و اخالقیاش(طبق قوانین ضدمهاجرتی
مجارستان) عمل کرده است نه صرفا وظیفه حرفهای
خبررسانیاش .این تصاویر واکنشهای منفی زیادی در
رس��انههای اجتماعی به همراه داشته است ،به همین
علت شبکه «ان وان» دیروز اعالم کرد السزلو را به علت
رفتار «غیرقابل قبولش» اخراج کرده است.

مداخالت ترکی��ه در خاک همس��ایگانش به
بهان��ه مبارزه با تروریس��م ش��کل جدیتری
به خ��ود گرف��ت و نیروهای وی��ژه ارتش این
پکک وارد
کش��ور در تعقیب ش��بهنظامیان 
خ��اک عراق ش��دند ،اگرچه آن��کارا این تجاوز
را کوتاهم��دت دانس��ته اس��ت .در پ��ی مرگ
 15سرباز ترکیه در حمله این هفته شبهنظامیان
پکک) به یک
حزب کارگ��ران کردس��تان ( 
کاروان نظامی و س��پس و نوع انفجاری توسط
این پیکارجویان که باعث کش��ته ش��دن 14
پلیس شد ،آنکارا عملیاتی ویژه برای سرکوب
کردها را آغاز کرده اس��ت .در همین راستا روز
سهشنبه  2یگان از نیروهای ویژه ارتش ترکیه
با پشتیبانی جنگندهها ،در تعقیب  2گروه 20
پکک وارد خاک عراق شدند.
نفری 

حمله پانترکها به مقر حزب کردها

جن��گ داخل��ی ترکی��ه لحظه ب��ه لحظ��ه ابعاد
خطرناکت��ری پیدا میکند به ط��وری که پس از
پکک و نیروهای
درگیریهای مرگبار پیکارجویان 
دولتی ،حاال طیفهای اجتماعی پانترک و کرد هم
وارد خصومت با یکدیگر شدهاند .شامگاه سهشنبه
معترضان ملیگرای ترک به مقر حزب دموکراتیک
خل��ق کرد در آنکارا ،پایتخت حمله کردند .آنها که
بدنه اصلی جنبش پانترکی را تش��کیل میدهند
ابتدا مقابل مقر این ح��زب در آنکارا تجمع کرده و
با سر دادن شعارهای ملیگرایانه به سمت ساختمان
آن س��نگ پرتاب کردند اما در ادامه مس��تقیما به
س��اختمان حمله ب��رده و برخی دفات��ر مهمترین
حزب کردها را به آتش کش��یدند به طوری که دود
ساختمان را فراگرفت .حزب دموکراتیک خلق کرد
ضم��ن تایید این حمله از کوتاهی پلیس ترکیه در
عم��ل به وظیفه خود و حفاظت از این محل انتقاد
کرده است.

حمله حامیان اردوغان به حریت

همچنین در ادامه تحرکات گروههای فش��ار،
حامیان رجب طیب اردوغ��ان ،رئیسجمهور
ترکیه ،ب��ه دفتر روزنامه مط��رح «حریت» در
اس��تانبول حمله کردن��د .به گ��زارش پایگاه
اینترنتی این روزنامه ،معترضان با پرتاب سنگ
به سوی ساختمان سعی در وارد شدن به محل
را داشتند که در لحظه آخر توسط پلیس ترکیه
متوقف شدند .س��دات ارگین ،سردبیر حریت،
گفت« :اگر آنها وارد ساختمان میشدند ،ممکن
بود االن اینجا نباشم .مطمئن نیستم فردا که
وارد این س��اختمان میش��وم ،امنیت دارم یا
خیر» .این تحوالت در حالی اس��ت که ترکیه
قرار اس��ت در ماه نوامبر انتخاب��ات زودهنگام
برگزار کند.

