
محمد ج�واد ظريف ب�ه خاطر مش�غله زياد 
در مراس�م اعطاي جايزه س�ال چتم هاوس 
حاضر نش�د، جايي ك�ه جان ك�ري همتاي 
امريكاي�ي ظري�ف از او تمجي�د ك�رد و او 
را مذاكره كنن�ده اي وط�ن پرس�ت خوان�د. 
به گزارش جوان، انديش��كده چت��م هاوس روز 
دوشنبه شاهد مراسم اعطاي جايزه سال به وزير 
خارجه امريكا ب��ود كه به خاطر ت��اش او براي 
دستيابي به توافق هسته اي با ايران اعطا شد. اين 
جايزه به طور مشترك به كري و ظريف اعطا شده 
است ولي آنگونه كه مسئوالن اين انديشكده در 
مراس��م اعطاي جايزه گفته اند، ظريف به خاطر 

مشغله كاري نتوانست در اين مراسم حاضر شود 
و ظاهراً قرار است اين جايزه در فرصت ديگري به 
او اعطا شود. در اين مراسم، جان كري شرحي از 
مذاكرات هس��ته اي با ايران ارائه كرد و از اينكه 
ظريف نتوانسته در اين مراسم شركت كند، ابراز 
تأسف كرد: »متأسفم كه ظريف نتوانست حضور 
داشته باشد. ما براي هماهنگ كردن زمانبندي 
و هماهنگي اي��ن برنامه ت��اش كرديم. همين 
جا بايد اي��ن را به صراحت بگوي��م كه جواد يك 
مذاكره كننده سخت و توانا و ميهن پرستي است 
كه هميشه سخت براي منافع كشورش جنگيد 
و همزمان س��عي مي كرد كه راهي سازنده براي 

مشكات پيدا كند كه هر دوي ما درك مي كرديم 
كه سختي بزرگي براي كشورهايمان و مردمان و 
براي سياست هاي ما و ش��كاف هايي را در داخل 

براي هر يك از ما ايجاد كرده بود.«
وزير خارجه امريكا از علي اكبر صالحي و ارنست 
مونيز ه��م تش��كر ك��رد، دو مذاكره كننده اي 
 MIT كه به گفت��ه او دانش آموخته دانش��گاه
امريكا بودند و هر دو تخصصي فني داشتند كه 
ش��كاف هاي فني مذاكرات را كاهش داد. وزير 
خارجه امريكا ادعا مي كند كه توافق هسته اي با 
ايران »جهان را امن تر و فرصت هايي را هم براي 
مردم ايران فراهم كرد.« وزي��ر خارجه امريكا از 

باراك اوباما و حس��ن روحاني روس��اي جمهور 
امريكا و ايران نيز تش��كر كرد، به اين خاطر كه 
ريسك توافق را قبول كردند: » اين تا حاال گفته 
نش��ده ولي من اين را مي گويم كه البته اوباما و 
روحاني مجبور بودند تصميماتي اساسي بگيرند 
و هردو مجبور بودند ريسك سياسي را بپذيرند، 
هر دو آنها ديدگاهي مش��ترك داشتند و جرئت 
اين را داشتند كه مسيري ديپلماتيك را پيگيري 
كنند كه خيلي ها در طول كل اين مس��ير، آماده 
پيش بيني اين بودند ك��ه تنها از طريق بمباران و 
جنگ اين مشكل قابل حل است يا حداقل اينكه 

در آينده نزديك حل و فصل نخواهد شد.« 

نيروهاي ش�ركت كننده در نب�رد بزرگ موصل 
توانستند براي اولين بار بخشي از كمربند دفاعي 
داعش در اطراف اين ش�هر را بشكنند و به 1/5 
كيلومتري مح�دوده موصل برس�ند. نيروهاي 
عراقي موفق شدند كنترل ساختمان تلويزيون 
دولت�ي در »كوكجل�ي« را ب�ه دس�ت بگيرند. 
بسيج مردمي عراق هم خطوط كمك رساني به 
تروريست ها از رقه به موصل را قطع كرده است. 
يك روز پس از ورود نيروهاي ارتش عراق به داخل 
شهر موصل، عراقي ها توانستند با وارد كردن ضربات 
به تروريست هاي داعش بخشي از كمربند دفاعي اين 
گروه را در هم بشكنند. به گزارش شبكه يورونيوز، بنا 
بر اظهارات يكي از فرماندهان عراقي، خط دفاعي 
داعش در شرق اين شهر شكسته شده است و ارتش 
عراق، داوطلبان و پيش��مرگه هاي كرد توانسته اند 
تاكنون ۹۰ روستا و ش��هر كوچك را از داعش پس 
بگيرند. حيدر العبادي، نخست وزير عراق روز دوشنبه 
در جريان بازديد از مناطق جنگي در شهر القياره در 
جنوب موصل گفت: »ما از هر سو به داعش نزديك 
مي شويم و س��ر مار را قطع خواهيم كرد. آنها هيچ 
راهي براي فرار نخواهند داشت. آنها هيچ انتخابي 

ندارند؛ يا بايد تسليم شوند يا بميرند.« 
نيروهاي عراقي روز دوشنبه مرحله نهايي عمليات 
آزادسازي موصل را ش��روع كردند و توانستند به 
داخل شهر وارد ش��وند. االن نبرد موصل به جنگ 
شهري تبديل شده است.  از سوي ديگر، نيروهاي 

بسيج مردمي عراق موسوم به حشدالشعبي نيز كه 
به پيشروي در غرب موصل ادامه مي دهند، ضرباتي 
را به تكفيري ها وارد كردن��د. به گزارش الميادين، 
نيروهاي داوطلب مردمي در ادامه پيش��روي هاي 
خود در محور غرب موص��ل 3۰ كيلومترمربع در 
محور غرب موصل را از لوث تروريست هاي داعشي 
آزاد كردند. كاظم عويد، از رهبران بسيج مردمي روز 
سه شنبه با اشاره به نقش اساسي و مهم نيروهاي 
بسيج مردمي در عمليات آزادسازي موصل تأكيد 

كرد: »حضور اين نيروها در مح��ور غربي موصل 
موجب قطع خطوط امدادرساني به تروريست ها از 
سوي رقه شده است.« عويد تأكيد كرد: »اهميت اين 
بخش از عمليات نينوا قطع خطوط كمك رساني به 
تروريست ها از رقه به موصل و در نهايت جدا كردن 
موصل از س��وريه است.« ش��هر تلعفر كه در سال 
2۰14 به سيطره داعش درآمده در 65 كيلومتري 
مركز موصل واقع است كه يكصد كيلومتر تا مرزهاي 
سوريه فاصله دارد. منابع محلي گزارش دادند، در 

برابر پيش��روي نيروهاي امنيتي مشترك عراق و 
به خصوص در محور غربي موصل عناصر داعش در 

حال فرار جمعي از موصل هستند. 
   ۲5 هزار سپر انساني در دست داعش 

با پيش��روي نيروهاي عراق��ي در داخل موصل، 
داعش از غيرنظاميان به عنوان سپر انساني استفاده 
مي كند. به گزارش رويترز، سخنگوي نهاد حقوق 
بشري س��ازمان ملل گفت داعش روز شنبه 4۰ 
نفر از اعضاي پليس و نيروه��اي امنيتي عراق را 
كشته و اجساد آنها را به رود دجله انداخته است. 
سازمان ملل همچنين هش��دار داد كه داعش در 
ح��ال جابه جايي 25 هزار نفر از س��اكنان موصل 
براي استفاده از آنان به منزله سپر انساني است. اين 
گزارش مي افزايد: داعش صبح روز دوشنبه دهها 
كاميون و ميني بوس پر از غيرنظاميان همام العليل 
را به سوي تلعفر حركت داده كه هرچند برخي از 
آنان به دليل حمات هوايي بازگشته اند اما عده اي از 
مردم به عنوان سپر انساني در منطقه ابوسيف در 5۰ 

كيلومتري شمال همام العليل استفاده شده اند. 
   استقرار تانك هاي تركيه در مرزهاي عراق 
تركيه كه اين روزها تنش با عراق را به باالترين حد 
رسانده است، تجهيزات بيشتري را در مرز با عراق 
مستقر كرد. به گزارش شبكه الحدث، ارتش تركيه 
روز سه شنبه چندين دس��تگاه تانك و خودروي 
زرهي را در منطقه »سيلوپي« در نزديكي مرزهاي 

عراق مستقر كرد. 

آخرين مكث روس�يه ب�راي دادن فرصت به 
گروه هاي مسلح تحت حمايت غرب در حلب نه 
تنها مؤثر نبوده بلكه منجر به تشديد حمالت 
تروريس�ت ها عليه مواضع ارتش س�وريه و 
متحدانش ش�ده، در نتيجه مقامات روس�ي 
اعالم كردند مذاكرات صلح س�وريه به مدت 
نامحدودي به تأخير مي افتاد تا بيش از پيش بر 
گزينه نظامي جهت بيرون راندن تروريست ها 
از دومين شهر بزرگ س�وريه متمركز شوند. 
سرگئي شويگو، وزير دفاع روسيه روز سه شنبه 
در جريان يك كنفرانس خبري با انتقاد از غرب 
اعام كرد مذاكرات صلح سوريه فعًا و به مدت 
نامعلومي معلق شده است. وي گفت: »شكست 
غرب در مهار خش��ونت افراط گرايان در سوريه 
مذاكرات صلح را به مدت نامش��خصي به تأخير 
انداخت.« اي��ن مواضع مقامات روس��ي پس از 
آن اتخاذ مي ش��ود كه والديمير پوتين با شروع 
حمات علي��ه گروه هاي تح��ت حمايت غرب 
در حل��ب مخالفت ك��رد. ديميتري پس��كوف، 
سخنگوي رياس��ت جمهوري روسيه روز شنبه 
گذشته )هشتم آبان( اعام كرد: »پوتين صاح 
نمي داند كه حمات هوايي در حلب از سر گرفته 
شود و مي خواهد كريدورهاي انساني در خارج از 
مناطق تحت كنترل مخالفان س��وري در حلب 
ب��راي خ��روج غيرنظاميان و مخالفان س��وري 
باز بماند.« س��خنگوي كرملي��ن همچنين اين 
آتش بس را فرصتي براي واشنگتن توصيف كرد 
تا »به وعده هاي خود براي جدا سازي مخالفان 

ميانه رو از شبه نظاميان مرتبط با القاعده در شرق 
حلب جامه عمل بپوشاند.«

اما گروه هاي مسلح نه تنها از اين فرصت استفاده 
نكردند بلكه حمات خود را براي شكست محاصره 
تشديد كردند. سه روز پس از مخالفت پوتين، وزير 
دفاع روسيه خاطر نشان كرد: »به رغم توقف حمات 
هوايي روس��يه، معارضان مورد حمايت غرب در 
حلب به غيرنظاميان حمات گسترده اي مي كنند 
در نتيجه چشم انداز شروع دوباره مذاكرات صلح 
به مدت نامحدودي به تأخير افتاده است.« شايگو 
همچنين اف��زود: »بيش از 2هزار ت��ن كه خود را 
»مخالف ميانه رو« مي خوانند حمات متعددي 
را به محله هاي مسكوني، مدارس و بيمارستان ها 
با 22 تانك، 15 خودروي زرهي و هشت خودروي 
ديگر كه عامان انتحاري آن را هدايت مي كنند و 
نيز آتشبارهاي شان هدف گرفته اند. آنها روزانه دهها 
غيرنظامي را مي كشند. آيا مي شود با آنها به راهكار 

مسالمت آميز دست يافت.«
حلب دومين شهر بزرگ سوريه محسوب مي شود 
و نيروهاي دولت��ي و متحدانش طي يك س��ال 
گذشته موفق شده اند به صورت تدريجي مناطق 
تحت كنت��رل گروه هاي تروريس��تي به رهبري 
القاعده )جبهه النصره( را در حل��ب و اطراف آن 
تحت محاصره قرار دهند. پيشروي هاي نيروهاي 
دولتي طي چند هفته اخير شدت بيشتري يافته 
است و احتمال تسلط كامل نيروهاي دولتي بر اين 
شهر غرب را به ش��دت نگران كرده است. امريكا 
و كشورهاي اروپايي همزمان با تشديد حمات 

نيروهاي ارتش س��وريه و متحدان��ش تبليغات 
زيادي را به راه انداخته اند و به صورت موازي تاش 
كرده اند روسيه را تحت فشار قرار دهند تا حمات 
هوايي خود را متوقف كند.  باوجود اينكه مقامات 
روسي تأكيد دارند كه واشنگتن به تعهدات خود 
متعهد نيس��ت اما مقامات امريكايي همچنان بر 
لزوم برقراري آتش بس اصرار دارند. وزير خارجه 
امري��كا در لندن گفت: »م��ن همچنان معتقدم 
كه ممكن اس��ت يك آتش بس به توافق برسد و 
از اين رو پيش��نهاداتي در اين باره ميان مسكو و 
واشنگتن رد و بدل مي شود. روند ديپلماتيك بسيار 
حساس و خطرناك است و موفقيت و ناكامي آن به 

اولويت هاي اصلي مسكو بستگي دارد.«
   اختالف امريكا و تركيه در رقه

اظهارات مقامات تركيه و امريكا نشان مي دهد 
كه آنها درباره زمان شروع عمليات رقه در سوريه 

اختاف نظر دارند؛ اختافاتي ك��ه پيش از اين 
با حمات تركيه علي��ه كردهاي تحت حمايت 

واشنگتن بيش از پيش علني شده بود. 
نومان كورتولموش در كنفرانسي خبري در آنكارا 
گفت: موضع تركيه درباره عمليات رقه مشخص 
است، اين عمليات هم از نظر استراتژيكي و هم 
نظامي بهتر اس��ت پس از عمليات موصل آغاز 
شود. پس از اين اظهارات پيتر كوك، سخنگوي 
پنتاگون اعام كرد: »ما بر اين باوريم كه بسيار 
مهم است فشارها عليه نيروهاي داعش در رقه 
ادامه پيدا كند در حالي كه داعش روزهاي سختي 
را در موص��ل مي گذراند. عمليات آزادس��ازي 
رقه آغاز خواهد شد همانطور كه اشتون كارتر، 
وزير دفاع كش��ورمان اعام ك��رد، اين عمليات 
در هفته هاي آتي شروع مي ش��ود.« وي درباره 
اختاف نظرها مي��ان تركيه و امري��كا در مورد 
عمليات رقه گفت: آنكارا و واشنگتن هنوز درباره 
نحوه انجام عمليات عليه داعش در رقه گفت وگو و 
مذاكره مي كنند. چندي قبل اشتون كارتر گفت: 
امريكا در عمليات رقه از شبه نظاميان يگان هاي 
مدافع خلق كرد سوريه و ديگر نيروهاي محلي 
در عمليات زميني در رقه استفاده مي كند. با اين 
حال آنكارا مخالف مداخله يگان هاي مدافع خلق 
در سوريه است. در همين راستا معاون نخست 
وزير تركيه در جمع خبرنگاران اعام كرد: آنكارا 
پيشنهاد استفاده از نيروهاي عرب محلي در اين 
عمليات و حفظ اين س��رزمين را داده اس��ت. با 
وجود اعام مواضع متفاوت از سوي دولت هاي 
آنكارا و واشنگتن كوك گفت: تركيه و امريكا در 
يك جبهه قرار دارند و مذاكراتي ميان دو كشور 

در حال انجام است. 
   اميد معارضان به هيالري

با توجه به ش��رايط ميداني و سياس��ي سوريه و 
همچنين سياست اوباما، آنچه مشخص است اينكه 
رئيس جمهوري كنوني امري��كا مايل به دخالت 
نظامي مس��تقيم در سوريه نيس��ت و معارضان 
سوري اميد به هياري كلينتون بسته اند تا پس 
از رسيدن به كاخ سفيد اقدامات تهاجمي بيشتري 
در س��وريه انجام دهند. اعضاي هيئت معارضان 
س��وريه در س��ازمان ملل ابراز اميدواري كردند 
هياري كلينتون، نامزد دموكرات انتخابات رياست 
جمهوري امريكا، برنده اين نبرد شود زيرا نسبت 
به رقيبش درك بهتري نسبت به درگيري هاي 
سوريه دارد. به نوش��ته خبرگزاري »رويترز« دو 
نماينده گروه هاي معارض مسلح در سوريه گفتند 
به كلينتون اعتم��اد دارند تا اولويت ه��اي آنها را 
برآورده سازد و منطقه پرواز ممنوع به همراه منطقه 
امني در شمال سوريه ايجاد كند. با وجود اميدي 
كه معارضان سوري به هياري كلينتون بسته اند 
اما بعضي ناظران معتقدند اظه��ارات وي در اين 
مرحله بيشتر جنبه انتخاباتي داشته و كلينتون 
پس از رسيدن به رياست جمهوري قادر نخواهد 

بود اقدام مؤثري در سوريه انجام دهد. 
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جان كري، وزير خارجه امريكا رقابت انتخابات رياست جمهوري كشورش 
بين دو نامزد از سوي دموكرات ها و جمهوريخواهان را باعث »تحقير« امريكا 
در سطح جهاني دانست و از آن »احساس شرم« كرد. او در جريان سفرش 
به لندن براي گرفتن جايزه از طرف انديشكده چتم هاوس، برنامه ديداري 
با صادق خان، ش��هردار لندن همراه با گروهي از جوانان اين شهر داشت 
كه در پاسخ به سؤالي مبني بر چگونگي تأثير انتخابات رياست جمهوري 
امريكا بر روابط خارجي آن كشور گفت: »اين انتخابات براي نگرش هاي 
بين المللي نسبت به ما دشوار بوده و لحظاتي وجود داشته كه بسيار شرم آور 
بوده است.« او به خصوص به جلساتش با مقام هاي ديگر كشورها اشاره كرد 
كه در ديدار با آنها احساس شرم مي كرده و گفت: »اين انتخابات شرايط را 
براي من دشوار كرده و آن موقع كه با يك مقامي مي نشينم و مي گويم كه 
ما واقعاً خواهان حركت منظم شما به سوي دموكراسي هستيم، سؤال را در 

چشم ها و لحن آنها مي بينم و اين شرايط بسيار دشوار است.«
گفتن اين حرف آن هم از سوي وزير خارجه امريكا اهميت دارد و نشان 
مي دهد كه او بعد از سال ها تبليغات فرهنگي، رسانه اي، سياسي و حتي 
نظامي كشورش بر سر دموكراسي حاال خود را در وضعيتي مي داند كه در 
مقابل مقام هاي ديگر كشورها نسبت به وضعيت فعلي و رقابت انتخاباتي 
كشورش احساس شرم مي كند. نبايد فراموش كنيم كه جورج بوش با 
شعار برقراري دموكراسي به افغانستان و عراق لشكركشي كرد و منطقه 
را از آن موقع تا حاال به آشوب كشاند؛ جورج بوشي كه خودش با تقلب 
انتخاباتي در ايالت فلوريدا به رياست جمهوري رسيد. هر چند آن تقلب 
از سوي تعدادي به بحث گذاشته شده بود اما حكومت رسانه اي از يك سو 
و ماجراي 11 سپتامبر از سوي ديگر، اجازه پيگيري اين موضوع را نداد 
تا دموكراسي امريكايي همچنان در افكار عمومي جهاني تبليغ شود. اين 
دموكراسي با رقابت انتخاباتي بين دونالد ترامپ و هياري كلينتون به 
چنان سطح نازلي رسيده كه حتي وزير امور خارجه امريكا هم نمي تواند 
در مقابل گ��وش و كنايه هاي مقام هاي ديگر كش��ورها، توجيهي براي 
آن بيابد و تنها به احساس ش��رم قناعت مي كند. بايد توجه داشت كه 
كري خودش پيش از اين و در انتخابات رياست جمهوري 2۰۰4 امريكا 
نامزد دموكرات ها در برابر همان ج��ورج بوش بود و به خوبي با معيارها 
و استانداردهاي رقابت انتخاباتي آشناست و به همين دليل است كه از 

رقابت فعلي بين ترامپ و كلينتون احساس شرم مي كند. 
داليل و انگيزه هاي زيادي براي اين احس��اس شرم كري وجود دارد. او 
به سه مناظره بين كلينتون اش��اره مي كند كه انتظار داشته اين دو بر 
»موضوعات مهم و واقعي« تمركز كنند اما انتظار او برآورده نشده و به 
همين جهت هم از آن مناظره ها خسته شده بود. او سعي دارد تا به اين 
صورت حداقل آبروي كشورش را حفظ كند اما واقعيت اين است كه آن 
مناظره ها بيشتر از يك مناظره سياسي جدي در سطح ملي، مبدل به يك 
شوي بسيار سطح پايين تلويزيوني شده بود كه مسائلي مثل مشكات 
جنسي و اخاقي ترامپ يا بيل كلينتون، همس��ر هياري كلينتون يا 
تخلف ها و تقلب هاي هياري كلينتون مبدل به مسائل اصلي مناظره  
بين ترامپ و كلينتون ش��ده بود. او پيش از اين هم و در مصاحبه اي با 
شبكه تلويزيوني س��ي بي اس گفته بود: »به نظرم اگر بخواهيم عادالنه 
برخورد كنيم، رهبران جهان با ديدن اين مناظره ها ش��وكه شدند. اين 
مناظره ها و نوع نگرش نامزدها به مسائل، مردم امريكا را ناراحت و نااميد 
كرده است. بايد بگويم كه اين نوع صحبت ها براي كشور ما خجالت آور 
و شرم آور است. « او به خوبي آگاه به نحوه برداشت افكار عمومي جهان 
از اين نحو بازي دموكراسي در امريكاست و به همين جهت هم احساس 
شرم و خجالت مي كند. فقط كافي است كه به تعبير اينس پوهل، مفسر 
دويچه وله در واشنگتن امريكا، توجه شود كه مناظره هاي بين ترامپ و 
كلينتون را يك »جنگ كثيف بر سر سكس، خشونت و قدرت« ارزيابي 
كرد و به نظر وي، »دموكراسي بازنده« اين جنگ كثيف است. حاال كري 
در برابر مقام هاي ديگر كشورها مي خواهد از دموكراسي بگويد اما نگاه 
و لحن مخاطبانش به او مي گويد كه دموكراسي در كشور خودت بازنده 

اصلي است و به همين جهت احساس شرم و خجالت مي كند. 

  اسامي 1۲۲ افسر امريكايي و اسرائيلي فعال در عربستان
رئيس حزب اس��رائيلي »مرتز« اس��امي 122 نفر از افسران امريكايي 
و اس��رائيل فعال در پايگاه هوايي ملك فيصل عربس��تان را فاش كرد.  
به گزارش ف��ارس، »زهافا جال اون« رئيس ح��زب چپ گراي ليبرال 
»مرتز« اسرائيل، اسامي 122 افسر اسرائيلي و امريكايي كه در پايگاه 
هوايي ملك فيصل در تبوك فعاليت مي كنند، فاش كرد. پيش از اين 
نيز سايت اسرائيلي »اينجا هميشه با تو هستم« فاش كرد كه يادداشت 
تفاهم بين عربستان و امريكا در زمينه نصب سامانه موشكي ضد هوايي 
و سيستم پيشرفته راداري در پايگاه هوايي ملك فيصل در تبوك امضا 
شد. به گزارش سايت اسرائيلي  »israellinarabic« بر اساس سندي 
كه رئيس حزب مرتز آن را فاش كرده است، يادداشت تفاهم با عربستان 
در پي سفر اوباما به رياض در 2۰ آوريل 2۰16 با هدف پوشش سامانه 

گنبد آهنين امضا شده است. 
-------------------------------------------------------------

  دبيركل سازمان همكاري اسالمي استعفا كرد
دبيرخانه سازمان همكاري اسامي از استعفاي اياد مدني از پست خود 
به عنوان دبيركل س��ازمان مذكور خبر داد؛ اتفاق��ي كه به مذاق مصر 
خوش آمده اس��ت.  به گزارش الجزيره، دبيرخانه س��ازمان همكاري 
اس��امي اعام كرد: اياد مدني اس��تعفاي خود را ارائه كرده است. اين 
س��ازمان افزود: مدني كه از س��ال 2۰14 در اين پس��ت بوده به علت 
مسائل جسماني استعفا كرد. او از اين فرصت استفاده كرده و از تمامي 
كشورهاي عضو سازمان كمال تش��كر و قدرداني را نيز به عمل آورده 

است. اين استعفا دو روز بعد از اهانت به سيسي صورت گرفت. 
-------------------------------------------------------------

  روسيه آماده ميانجيگري ميان ايران و عربستان است
سفير روسيه در عربستان گفت كه كشورش آمادگي دارد در زمينه بهبود 
روابط تهران - رياض همكاري كند.  به گزارش فارس، »اولگ اوزروف« 
سفير روسيه در عربستان در اين مورد به خبرگزاري اسپوتنيك گفت 
كه تنش در روابط تهران - رياض بر ثبات در خاورميانه اثر مي گذارد. وي 
افزود: »مسئله روابط ميان ايران و عربستان سعودي بسيار پيچيده است 
كه داراي ابعاد و سطوح متعددي است. يك بعد سياسي است؛ موضوعي 
كه به مسائلي ايدئولوژيك و برداشت از اسام مربوط مي شود. موضوع به 
قدري پيچيده است كه راهكاري جادويي براي ديدن تمامي ابعاد مسئله 
وجود ندارد و روسيه به عنوان يك سمت داستان مي تواند تاش كند تا 
تنش ها را كم كند.« اين مقام روس افزود: »تنش ميان اين دو كشور تمام 
نمي شود اما در ثبات منطقه و هر چيزي كه در منطقه رخ مي دهد، تأثير 
دارد. روسيه كشوري است كه مسئول اصلي تأمين ثبات در خاورميانه 

است و نمي تواند تنش ميان دو كشور را تحمل كند.«
-------------------------------------------------------------

  موافقت اوباما با به روزرساني بمب افكن هاي هسته اي
در پي افزايش تنش ها ميان واش��نگتن و مسكو، رئيس جمهور امريكا 
موافقت خود را با كارگذاشتن بمب هاي هسته اي با سيستم هدف گيري 
ديجيتال در هواپيماهاي ارتش اين كشور اعام كرده است.  به گزارش 
ايسنا، در همين راستا و براي به روزرساني ساح هاي امريكا، قرار است 
بمب افكن هاي رادار گريز B2  از س��وي پنتاگون به بمب هاي مرگبار 
جديد مجهز ش��وند. بمب افكن هاي B2 در دهه 1۹8۰ ساخته شدند 
و قرار است همچنان بخش تفكيك ناپذير نيروي هوايي امريكا تا سال 
2۰5۰ باقي بمانند. سرهنگ كنت ميكلسون اظهاركرد: اينكه در سال 
2۰16 بمب افكن هاي B2 همچنان مثل دهه 1۹8۰ مي تواند كار كنند 

شاهدي بر تاش هاي تيم مهندسي است.

 وزيرخارجه امريكا: 
انتخابات  دارد تحقيرمان مي كند

تا همين چند روز پيش همه چيز از پيش بودن نامزد دموكرات ها حكايت 
مي كرد، ح�اال در كمتر از يك هفته ت�ا موعد اصلي انتخابات رياس�ت 
جمهوري امريكا نتيجه يك نظرسنجي سراسري نشان مي دهد دونالد 
ترامپ توانسته است با اختالف يك درصد از هيالري كلينتون نامزد حزب 
دموكرات در انتخابات اين كشور جلو بيفتد.  در چنين شرايطي با ادامه 
لفاظي ها و افشاگري هاي دو نامزد عليه هم و آشكار شدن فساد همه جانبه 
در واشنگتن، وزير خارجه امريكا  رقابت انتخاباتي دو نامزد دموكرات و 
جمهوريخواه كشورش را باعث »تحقير« امريكا در سطح جهاني دانست.  
به نوشته روزنامه ديلي ميل، جان كري در جريان سفر به لندن طي سخنراني 
خود، در جلسه اي با جوانان در شهرداري اين شهر در پاسخ به سؤالي مبني بر 
چگونگي تاثير انتخابات رياست جمهوري امريكا بر روابط خارجي اين كشور 
عنوان كرد: اين انتخابات براي نگرش هاي بين المللي نسبت به ما دشوار بوده و 
لحظاتي وجود داشته كه بسيار شرم آور بوده است.  وي افزود: اين انتخابات براي 
برداشت هاي جهاني از كشور ما بسيار سخت بوده است.  وزير خارجه امريكا 
كه خودش در سال 2۰۰4 نامزد دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري 
كشورش بود به نظر مي رسد كه حتي از هياري كلينتون، نامزد دموكرات ها 
هم انتقاد و اظهار كرد كه از اينكه هر بار منتظر بوده در مناظرات انتخاباتي بر 
يك موضوع مهم و واقعي تمركز و درباره آن گفت وگو شود خسته شده است.  
وي در توضيح تاثير جريان اين انتخابات در ديدار با همتايانش از سراسر جهان 
اظهار كرد: »اين انتخابات شرايط را براي من دشوار كرده و آن موقع كه با يك 
مقامي مي نشينيم و مي گويم كه ما واقعاً خواهان حركت منظم شما به سوي 
دموكراسي هستيم سؤال را در چشم ها و لحن آنها مي بينم و اين شرايط بسيار 
دشوار است.« هجدهم آبان ماه موعد اصلي انتخابات رياست جمهوري 2۰16 
امريكا است و قرار است طي آن جانشين باراك اوباما تعيين شود. در همين حال 
نتيجه نظرسنجي مشترك  اي بي سي نيوز و واشنگتن پست نشان مي دهد كه 
دونالد ترامپ با اختاف يك درصدي از هياري كلينتون پيش افتاده است.  
طبق نتيجه اين نظرسنجي دونالد ترامپ 46 درصد، هياري كلينتون 45 
درصد، گري جانسون 3 درصد و جيل استاين 2 درصد حمايت رأي دهندگان 
را خواهند داشت. همچنين اين نظرسنجي حاكي از آن است كه بيش از 6۰ 
درصد رأي دهندگان امريكايي از كلينتون نفرت دارند و اين رقم براي ترامپ 
به 58 درصد رسيده است.  نظرسنجي چند روز پيش نشان مي داد كه ميزان 
نفرت رأي دهندگان امريكايي از هر دو نامزد انتخابات به 5۹ درصد رسيده و 
اين براي نخستين بار پس از اعام تصميم اف بي آي براي به جريان انداختن 
دوباره پرونده ايميل هاي كلينتون است كه رتبه منفي او بيشتر از ترامپ بوده 
است.  اف بي آي اخيراً با ارس��ال نامه اي به كنگره اعام كرده است كه قصد 
دارد تحقيقات جديدي را درباره ايميل ه��اي جنجالي كلينتون آغاز كند. 

  تقلب كلينتون در مناظره دموكرات ها 
سايت افشاگر ويكي ليكس با انتشار بيست وچهارمين سري از ايميل هاي 
»هياري كلينتون« نامزد انتخابات رياست جمهوري امريكا، نشان داد 
يكي از حاميان شبكه خبري سي ان ان سؤاالت مناظره دموكرات ها را در 
اختيار او قرار داده اس��ت.  اسناد فاش شده توسط سايت »ويكي ليكس« 
نشان مي دهد »دانا برازيل« رئيس كميته ملي دموكرات هاي امريكا و يكي 
از حاميان شبكه خبري »سي ان ان« عامل اصلي رسيدن سؤال هاي مناظره 
دموكرات ها به ميزباني سي ان ان بود.  در يكي از اين اسناد با اشاره به ايميلي از 
برازيل به »جان پودستا« مدير كمپين انتخاباتي كلينتون آمده است كه وي 
سؤالي را كه قرار بود از كلينتون پرسيده شود به همراه جواب آن، به كمپين 
وي اطاع داده بود.  به نوشته خبرگزاري »اسپوتنيك« برازيل پيش از اين 
نيز به استفاده از روابط رسانه اي اش براي تأمين اطاعات به كلينتون متهم 
شده بود كه البته بر خاف شواهد و مدارك، وي دستيابي  و انتقال هرگونه 
اطاعاتي را تكذيب مي كند.  در پي اين افشاگري، شبكه خبري سي ان ان 
نيز در سكوت، به روابط خود با دانا برازيل پايان داده و سخنگوي اين شبكه 

اعام كرد كه استعفاي وي دو هفته پيش پذيرفته شده بود. 

عمران خان: تا شب اسالم آباد را تسخير مي كنيم 
عمران خان، رهبر حزب تحريك انصاف پاكس�تان كه از هفته هاي 
پيش وعده برگزاري تظاهرات گسترده و ميليوني عليه دولت در روز 
چهارشنبه )1۲ آبان( را داده بود، ديروز گفت كه طرفدارانش تا سه شنبه 
شب پايتخت را تسخير مي كنند. برخي رسانه ها هم گزارش دادند كه 
عمران خان گفته اس�ت تظاهرات ضد دولتي برگ�زار نخواهد كرد. 
عمران خان روز سه شنبه در سخناني نس��بت به حمله نيروهاي امنيتي به 
مخالفان دولت در روزهاي اخير واكنش نشان داد و گفت: »پليس با مخالفان 
دولت مانند دشمن برخورد مي كند و اين موضوع سبب شده تعداد زيادي از 
اعضاي حزب در درگيري زخمي شوند.« عمران خان گفت كه براي تسخير 
پايتخت پاكستان منتظر چهارشنبه نخواهد شد و اعضاي اين حزب تا سه شنبه 
شب كار را يكسره مي كنند. بر اثر ادامه درگيري بين مخالفان دولت و پليس يكي 
از اعضاي حزب تحريك انصاف بعد از اينكه به شدت زخمي شد و در بيمارستان 
جان باخت. پليس با استفاده از كانتينر مس��يرهاي اطراف شهر اسام آباد را 
مسدود كرد و بيشتر مخالفان كه سعي داشتند از موانع رد شوند يا از مسيرهاي 
فرعي استفاده كنند، دستگير شدند. در حال حاضر درگيري شديد بين اعضاي 
حزب تحريك انصاف و پلي��س ادامه دارد و هزاران نف��ر از مخالفان به زندان 
موقت پليس انتقال پيدا كرده اند. از سوي ديگر، برخي رسانه ها اعام كردند 
كه دادگاهي در پاكستان به رهبر حزب تحريك انصاف مجوز داد تا تظاهرات 
ضددولت��ي را در مكاني محدود برگزار كند. هرچند عمران خان از تس��خير 
اسام آباد سخن گفته است اما خبرگزاري ايرنا گزارش داد كه عمران خان از 
مواضع خود عقب نشيني كرد و گفت كه در پايتخت تظاهرات ضددولتي برگزار 
نخواهد كرد. بر اين اساس، عمران خان ضمن تشكر از دستگاه قضايي پاكستان 
اعام كرد: »فردا هواداران حزب تحريك انص��اف در محلي كه دادگاه عالي 
اسام آباد براي تظاهرات تعيين كرده بود، حضور خواهند يافت اما اين حضور 
براي جشن و شادماني به مناسبت اين پيروزي خواهد بود«. وي گفت اجتماع 

هواداران او در روز چهارشنبه با عنوان روز تشكر برگزار خواهد شد.

وحشت صهيونيست ها  از تونل هاي حماس
ژنرال اسرائيلي ضمن اينكه جنبش حماس را »يك دشمن متعهد 
به نابودي اسرائيل« خواند، گفت: »اس�رائيل بدترين سناريوها را 
در خصوص تونل ه�اي مقاومت در نوار غ�زه پيش بيني مي كند«. 
تومر افراح  در گفت وگويي با »يديعوت آحارونوت« مدعي ش��د: »درباره 
تهديد تونل ها هر آنچه را كه در توانمان باش��د انج��ام مي دهيم، منتظر 
بدترين سناريوها در اين باره هستيم و خودمان را براي آن آماده كرده ايم. 
اكنون مراكز آموزش جديد و تكنولوژي هاي بسياري به اين منظور اتخاذ 
شده و ساعت هاي بسياري به آموزش اختصاص داده مي شود«.  در چنين 
شرايطي  در تازه ترين عمليات مقاومتي در جريان انتفاضه قدس، يك جوان 
فلسطيني به نام محمد تركمان دوشنبه شب با تيراندازي به سمت نظاميان 
صهيونيست در نزديكي شهرك بيت ايل در رام اهلل در مركز كرانه باختري، 
سه نظامي صهيونيست را زخمي كرد. نظاميان صهيونيست به سمت مجري 
عمليات تيراندازي كردند و وي را به شهادت رساندند. در پي اين اقدام، منابع 
امنيتي گزارش دادند كه ارتش رژيم اشغالگر گذرگاه بيت ايل در شمال 
ش��رقي رام اهلل و گذرگاه عطاره در شمال را بست و به همين دليل منطقه 
قلنديا در جنوب شاهد ترافيك سنگين اس��ت.  از سوي ديگر رسانه هاي 
صهيونيستي اعام كردند ارئيل مرگليت، عضو كنست اين رژيم پيش نويس 
استيضاح حكومت بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي را ارائه 
كرده است. اين مقام صهيونيست خطاب به نتانياهو گفت: »سياست دولت 
شما تحريك و خيانت به شمار مي رود، چراكه هركس، شهروندان مخلص را 

خائن خطاب كند، در واقع اجازه قتل و كشتار را صادر كرده است«

سيدرحيمنعمتي

كمربند دفاعي داعش در موصل شكست

مسكو: فعالً خبري ازآتش بس نيست
روسيه: آتش بس در حلب مؤثر نبوده است

   دورنما

تمجيد شيطاني از ظريف
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محمد بابايي
  گزارش  يك

وزير دفاع روس�يه: »به رغم توقف 
حمالت هوايي روس�يه، معارضان 
مورد حماي�ت غ�رب در حلب به 
غيرنظاميان حمالت گس�ترده اي 
مي كنند در نتيجه چشم انداز شروع 
دوب�اره مذاك�رات صلح ب�ه مدت 

نامحدودي به تأخير افتاده است«


