
ماي�كل فال�ن، وزي�ر دف�اع انگلي�س گف�ت: 
ارت�ش انگلي�س ت�ا دو س�ال آين�ده آم�اده 
نبرد نظامي با روس�يه خواهد ب�ود. وزير دفاع 
روس�يه هم از تقويت مواضع نات�و در مرزهاي 
غربي اين كش�ور خبر داد. همزمان روس�يه و 
نات�و در بال�كان رزماي�ش برگ�زار كردن�د. 
با افزايش اختالفات روس��يه و غرب بر سر بحران 
سوريه، تنش ها بين دو طرف در شرق اروپا هم به اوج 
خود رسيده است كه احتمال جنگ را تقويت كرده 
است. مايكل فالن، وزير دفاع انگليس روز چهارشنبه 
در جمع كميته منتخب دفاعي پارلمان اين كشور از 
آمادگي ناتو با روسيه در دو سال آينده خبر داد. به 
نوشته روزنامه ميرور، وزير دفاع انگليس گفت: »ناتو 

)سازمان پيمان آتالنتيك شمالي( در حال بيدار شدن 
نسبت به چالش و تجاوزات روسيه است و متحدان 
عضو ناتو آماده مقابله با نيروهاي »والديمير پوتين« 
رئيس جمهور روسيه خواهند بود«. اين عضو كابينه 
دولت انگليس ضمن اش��اره به تهديد رو به رشد از 
سوي مسكو گفت: سال جاري و سال هاي پيش از آن 
تجاوزات زيادي از سوي روسيه مشاهده شده كه در 
زمينه هاي هوايي و دريايي بودند. مايكل فالن در پاسخ 
به سؤالي درباره قابليت نظامي انگليس براي مقابله 
با روسيه در سال هاي 2018 يا 2019 گفت: ارتش 
انگليس آماده برداش��تن گام هاي بيشتر در چنين 
شرايطي هس��ت. وي تأكيد كرد: انگليس خودش 
به تنهايي به جنگ با روسيه نمي رود بلكه به عنوان 

عضوي از ناتو دس��ت به اين اقدام دست خواهد زد. 
هفته گذشته انگليس اعالم كرد 800 نيروي نظامي 
به استوني در نزديكي مرز روسيه اعزام مي كند و اين 
اقدام در راستاي مقابله با تهديد رو به رشد از سوي 
روسيه است. اظهارات فالن درحالي است كه قدرت 
اقتصادي انگليس پس از خروج از اتحاديه اروپا كاهش 
يافته است و كشورهاي اروپايي انگليس را در تحوالت 
اين قاره دخيل نمي كنند. از س��وي ديگر، سرگئي 
شويگو، وزير دفاع روسيه روز چهارشنبه تأكيد كرد: 
امريكا و ناتو مشغول تقويت ظرفيت هاي خود براي 
حمله در مرزهاي غربي روسيه و هم پيمانش، بالروس 
هستند و اين مسئله مسكو را وادار به انجام اقدامات 
متقابل با تقويت ظرفيت هاي حمله خود در مرزهاي 

روسيه و بالروس كرده است. به گزارش خبرگزاري 
آسوشيتدپرس، سرگئي شويگو خاطرنشان كرد: 
»ناتو از تالش براي ديكته كردن اراده خود به ديگر 
كشورها با استفاده از ابزارهاي اقتصادي و سياسي و 
همچنين نيروي نظامي دست بر نداشته است«. وي 
گفت: »در حال حاضر جنگ اطالعاتي )با ناتو(  در اوج 
خود است«. تنش هاي ميان روسيه و غرب در منطقه 
شرق اروپا پس از بحران اوكراين به اوج خود رسيده 
و هر يك از دو طرف در حال تقويت مواضع نظامي 
خود در اين منطقه است. همزمان، ناتو از روز دوشنبه 
درحال برگزاري رزمايش در مونته نگرو است، روسيه 
هم از روز چهارشنبه رزمايش مشتركي را با صربستان 

در همسايگي مونته نگرو در بالكان آغاز كرده  است. 

نخست وزير عراق با اشاره به اينكه روابط بغداد 
و آنكارا به رغم فشارهاي وارده به دولت او قطع 
نخواهد شد، تأكيد كرد كه اگر تركيه آماده جنگ 
باش�د، ما هم آماده ايم. تركيه اخيراً تانك هاي 
خود را در م�رز با عراق مس�تقر كرده اس�ت. 
به گزارش »جوان«، در شرايطي كه نيروهاي عراقي 
به داخل موصل رسيده و خود را براي يك نبرد سخت 
در دل شهر با تروريست هاي داعش آماده مي كنند، 
تنش ها بين عراق و تركيه بر سر اين نبرد افزايش 
يافته است. پس از آنكه تركيه تانك هاي جديدي 
در مرز با عراق مستقر كرد، نخست وزير عراق هشدار 
جدي به تركيه داده است كه نيروهاي خود را از مرز 
عراق دور نگه دارد تا مانع از درگيري ميان دو كشور 
شود.  به گزارش شبكه سومريه نيوز، حيدر العبادي، 
سه شنبه شب در نشستي مطبوعاتي در بغداد گفت: 
»اگر چه در گذشته ش��اهد اقدامات تحريك آميز 
مقامات تركيه بوديم ولي نمي خواهيم با تركيه مقابله 
كنيم، اما اگر بخواهند وضعيت ناخوشايندي را بر 
ما تحميل كنند، بهاي سنگيني بابت اين كار خود 
خواهند پرداخت«. نخست وزير عراق افزود: »هرگونه 
تعرض تركيه به عراق، به تقسيم تركيه منجر خواهد 
شد«. العبادي با بيان اينكه عراق براي شرايط سخت 
آماده اس��ت، گفت: »عراق خواهان جنگ با تركيه 
نيست، اما اگر مقام هاي تركيه به دنبال جنگ باشند، 
ما آماده ايم«. وي ضمن اب��راز نگراني از بي پروايي 
تركيه در عراق خاطرنشان كرد: »در امور كشورها 
دخالت نداريم و با هر تعرضي مقابله مي كنيم«. اين 
هشدار جدي و بي سابقه حيدر العبادي ساعاتي پس 
از آن اعالم شد كه تركيه دهها تانك جديد به شهر 
سيلوپي در مرز با عراق ارسال كرد. تنش ها بين تركيه 
و عراق در حالي باال گرفته است كه اكنون بيش از دو  
هفته از آغاز عمليات آزاد سازي موصل مي گذرد و 

نيروهاي عراقي و پيشمرگه هاي كرد به داخل موصل 
وارد شده اند.  حيدر العبادي با بيان اينكه دولت عراق 
نسبت به تلعفر از توابع نينوا حساس است و به اين 
منطقه توجه دارد، درباره ادامه خطر دخالت تركيه 
در عراق هشدار داد و گفت: »ما بيش از ديگران به 
تلعفر حساسيت و توجه داريم«. اين درحالي است 
كه رجب طي��ب اردوغان، رئيس جمه��ور تركيه 
روز يك شنبه همزمان با شروع عمليات نيروهاي 
بسيج مردمي عراق موس��وم به »حشدالشعبي« 
در تلعفر در غرب موصل، در س��خناني مدعي شد 
كه تركيه نس��بت به تحوالت تلعفر حساس است 
و اگر نيروهاي حشدالشعبي وارد اين شهر شوند، 
واكنش نشان خواهند داد. تركيه در هفته هاي اخير 
با استقرار نيروهاي خود در خاك عراق سعي داشت 
در عمليات موصل، مشاركت كند اما مقامات بغداد 

با حضور تركيه در عمليات آزادسازي مخالفت كرده 
و به آنكارا هشدار دادند كه نيروهاي خود را سريعاً 
از عراق خارج كند. حتي اش��تون كارتر، وزير دفاع 
امريكا هفته گذشته به عراق سفر كرد تا العبادي را 
به حضور تركيه در جنگ موصل، مجاب كند ولي 
پاسخ بغداد منفي بود.  نخست وزير عراق در ادامه 
سخنان خود همچنين يادآور شد: اقتدار عراق ناشي 
از موضع يكپارچه ملي است و ميان نيروهاي امنيتي 
و ش��هروندان همكاري خوبي وجود دارد و عناصر 
داعشي تالش مي كنند در ميان مردم مخفي شوند 
و تا به حال تع��داد آوارگان كمتر از اندازه اي بود كه 
انتظار مي رود.  العبادي بارها گفته است كه حضور 
تركيه در خاك عراق نمونه بارز اشغالگري و نقض 
حاكميت است. نيروهاي ارتش عراق و حشدالشعبي 
هم گفته اند كه با نيروهاي تركيه همچون اشغالگر 

برخورد خواهند كرد. تركيه كه نتوانسته موافقت 
بغداد را براي حضور در عمليات موصل، جلب كند به 
دنبال تنش آفريني در مرزهاي عراق است و به بهانه 
حمايت از تركمان هاي تلعفر سعي دارد به هر نحوي 

شده در عمليات موصل حضور يابد. 
  استقبال تركيه از ميانجيگري ايران 

همزمان با تشديد تنش ها بين آنكارا- بغداد، مولود 
چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه ضمن تشكر از 
قدم هاي مثبت ايران از اعالم آمادگي محمد جواد 
ظريف، وزير امور خارج��ه ايران براي ميانجيگري 
ميان تركيه و عراق استقبال كرد. به گزارش العالم، 
وزيرخارجه تركيه سه شنبه شب طي سخناني در 
قطر در پاسخ به پيشنهاد محمدجواد ظريف مبني بر 
آمادگي ايران براي ميانجي گري ميان آنكارا و بغداد، 
گفت: »در مورد  موضوع بعشيقه ما با نقش سازنده 
همه كشورها موافقيم. عراق كشور برادر و همسايه 
ماست. مردم عراق هم برادر ما هستند. اگر  ايران هم 
نقش سازنده اي در اين زمينه داشته باشد، خرسند 

مي شويم، زيرا اين كشور نيز همسايه ماست«.  
  عراقي ها در 16 كيلومتري فرودگاه موصل 
در حالي كه شرايط جوي نامساعد در محور شرق 
موصل موجب شد تا نيروهاي عراقي به طور موقت 
عمليات نظامي خود را ب��ه حالت تعليق درآورند، 
فرماندهي پليس فدرال عراق روز چهارشنبه اعالم 
كرد كه نيروهاي پليس ف��درال تنها 1۶ كيلومتر 
با فرودگاه موصل فاصله دارند. به گزارش ش��بكه 
الميادين، رائد ش��اكر جودت، فرمانده نيروهاي 
پليس فدرال در بيانيه اي گفت: »نيروهاي فدرال 
توانستند 12 روستا را در ورودي هاي شهر حمام 
العليل آزاد كنند«. نيروهاي ارتش عراق روز دوشنبه 
از محور شرقي داخل موصل شدند و جنگ موصل 

به جنگ شهري تبديل شده است. 

تحليل نتايج آماري    گزارش  يك
انتخاب�ات امريكا 
نشان  مي دهد كه يك هفته مانده به روز اصلي 
انتخابات، 26 ميليون نفر در  انتخابات رياست 
جمهوري امريكا  شركت كرده اند كه نسبت به 
سال 2012 دو برابر بيشتر شركت كرده اند؛ چيزي 
كه در جامعه اي با مختصات امريكا كه به مشاركت 
پايين خو گرفته، بيانگر تشديد اختالفات و البته 
دو قطب�ي ش�ديد فض�اي سياس�ي اس�ت.

شبكه ان بي سي گزارش داد كه تا روز 30 اكتبر سال 
2012 يعني يك  هفته مانده به انتخابات رياست 
جمهوري امريكا كه  رقابت ميان باراك اوباما و ميت 
رامني بود حدود 13/5  ميليون نف��ر در انتخابات 
زودهنگام ش��ركت كرده بودن��د.   در حالي كه در 
12 ايالت در انتخابات امسال تاكنون 12ميليون و 
۶00 هزار نف��ر برگه هاي رأي خ��ود را به صندوق 
  انداخته اند. در زمان مشابه در انتخابات سال 2012 
در همين 12 ايالت حدود 8 ميليون نفر شركت كرده 
بودند.   گفتني اس��ت قانون رأي زودهنگام، اجازه 
مي دهد كه امريكايي ها تا 50روز قبل از انتخابات 

رأي دهند. هدف از قانون »رأي  زودهنگام« افزايش 
مشاركت رأي دهندگان و جلوگيري از ازدحام در 
مراكز راي گيري در   روز انتخابات اس��ت. براساس 
اين قانون افرادي كه مي توانند زودتر از موعد رأي 
خود را ثبت كنند معموالً ش��امل   كساني است كه 
ممكن است در روز انتخابات خارج از حوزه انتخاباتي 
خود باش��ند، كاركنان حوزه  رأي گيري،   كاركنان 
كمپين هاي انتخاباتي و كس��اني ك��ه برنامه هاي 
غيرقابل تغييري براي روز انتخابات دارند.   با توجه 
به شرايط انتخابات سال 201۶، اين ميزان مشاركت 
غيرمنتظره است و ظاهراً اين نش��ان   مي دهد كه 
تالش كمپين دونالد ترامپ و هيالري كلينتون براي 
جذب آراي مردم قابل توجه است. آمارهاي موجود 
نشان مي دهد كه به رغم افزايش قابل توجه مشاركت 
امريكايي ها در انتخابات جاري، س��ياهان تمايل 
كمتري براي شركت در انتخابات نشان مي دهند. 
براي مثال در ايالت فلوريدا تا كنون تنها 15درصد از 
سياهان براي رأي دادن ثبت نام كرده اند در حالي كه 
اين ميزان در سال2012، 25درصد بوده است. در 
ديگر ايالت هاي كليدي امريكا نيز وضع به همين 

منوال است.  حال نوالن مك كارتي استاد سياست 
و امور عمومي دانشگاه پريسنوستون كه كتابي با 
عنوان: »امريكايي قطبي شده«  نوشته معتقد  است 
كه قبل از انتخابات كنوني امريكا احزاب دموكرات و 
جمهوريخواه بيشتر بر سر مسائل اقتصادي،  فرهنگي 
و اجتماعي  اختالف داشتند ولي در انتخابات جاري، 
ورود مسائل »قومي-ملي« از جمله تاكيد ترامپ بر 
 مسائل نژادي، جامعه امريكا بعد  از انتخابات را بيش 

از پيش دچار اختالف و دوقطبي تر خواهد كرد.  
  حمايت مجدد جمهوريخواهان از ترامپ

به رغم تنش ه��اي لفظي مي��ان رئيس مجلس 
نمايندگان  امريكا و دونالد ترامپ، پل رايان روز 
سه شنبه اعالم كرد كه به ترامپ رأي خواهد داد. 
  پل رايان كه رهب��ر جمهوريخواهان در مجلس 
نمايندگان امريكا اس��ت هيچ اس��مي از دونالد 
ترامپ نبرد اما گفت كه  از نامزد حزب مان حمايت 
مي كنم.   پل رايان پيش از اين، انتقادات صريحي 
از اظهارات و مواضع دونال��د ترامپ كرده بود تا 
جايي كه ماه گذش��ته گفت  كه من نمي توانم از 
نامزد جمهوريخواهان و كمپين آنها دفاع كنم. 

  پل رايان همچنين به موضوع پرونده رس��وايي 
ايميل هاي هيالري كلينتون اشاره كرد و گفت: 
كلينتون هميش��ه افتضاح  بوده و رسوايي به بار 

مي آورد، يكي پس از ديگري.  
  تحقيقات اف بي آي از تابستان

يك هفته مانده تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
201۶ امريكا، دفتر تحقيقات فدرال امريكا اسنادي را 
از همسر »هيالري  كلينتون« منتشر كرده كه به طور 
مشكوكي يكي از حاميان مالي خود را عفو كرده است. 
انتشار اين گزارش 129 صفحه اي  ويرايش شده در 
خصوص عفو »مارك ريچ« موجب برانگيخته شدن 
سؤاالتي براي دموكرات ها شده است كه پيش از اين 
از  تحقيق اف بي آي در خصوص صدها هزار ايميل تازه 
كشف شده اي كه احتماالً به هيالري كلينتون مربوط 
مي شود، به خش��م آمده  بودند.   حاال مشخص شده 
است كه اف بي آي تابستان سال جاري روند دو تحقيق 
مرتبط با هيالري كلينتون و حتي دونالد ترامپ را از 
 ترس تأثير روي انتخابات رياس��ت جمهوري به هر 
نحوي متوقف كرده بود.   به گزارش ايسنا، به نوشته 
روزنامه ديلي ميل، يكي از بررسي ها مربوط به اين بود 
كه آيا پل مانافورت كه اواخر اوت از رياست  كمپين 
دونالد ترامپ استعفا كرد، دريافت هاي غيرقانوني 
مقام هاي اوكرايني داش��ته است يا خير. تحقيقات 
دوم مربوط به اين بود  كه آيا بنياد كلينتون در زماني 
كه هيالري كلينتون وزير امور خارجه بوده، در ازاي 

دريافت كمك مالي كارهايي كرده است يا  خير.  
روزنامه نيويورك تايمز نوشت، طبق سياست وزارت 
دادگستري مبني بر اقدام به روشي كه در نتيجه 
انتخابات تأثيري نگ��ذارد،  اداره تحقيقات فدرال 
امريكا )اف بي آي( اين دو پرونده را باز نگه داش��ت 
و آن را به بعد از انتخابات موكول كرد.   با اين حال 
جيمز كومي، مدير اف بي آي جمعه گذشته با ارسال 
نامه اي به قانونگذاران امريكايي از آغاز تحقيقات 
جدي��د در پرونده  ايميل ه��اي جنجالي هيالري 
كلينتون، نامزد دموكرات ها خبر داد كه به شدت 
روي كارزارهاي انتخاباتي و پيشتازي كلينتون تأثير 
 گذاشت. او رويه اي را آغاز كرد كه پيشتر اين نهاد از 
ورود به آن خودداري مي كرد. رهبر دموكرات ها در 
سناي امريكا علني كردن  تحقيقات را »نقض قانون« 
خواند و برخي ديگر نيز جيمز كومي را متهم كردند 
كه براي اولين بار بي طرفي اف بي آي در انتخابات  را 
نقض كرده و اقدامي سياسي انجام داده است. ستاد 
انتخاباتي هيالري كلينتون هم از استانداردهاي 
دوگانه »شگفت آور« مدير اداره  تحقيقات فدرال 

امريكا انتقاد كرد.  
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با احتساب فردا جمعه )14 آبان(  1۶ روز است كه جنگنده هاي روسي 
عملياتي در حلب انجام نداده اند. والديمير پوتين روز شنبه در اقدامي 
كه ظاهراً وزارت دفاع روس��يه را هم غافلگير كرد اجازه از س��رگيري 
حمالت هوايي عليه مواضع گروه هاي مسلح تحت حمايت غرب را نداد 
و سخنگوي او گفت، روسيه صالح نمي داند فعاًل كريدور انساني براي 
خروج غيرنظاميان بسته شود و مسكو توقف حمالت را همچنان فرصتي 
براي واشنگتن مي داند تا به تعهدات خود مبني بر جدا كردن گروه هاي 

به اصطالح ميانه رو از گروه هاي تروريستي عمل كند. 
حلب ايستگاه پاياني جنگ سوريه محسوب مي شود و نيروهاي دولتي با 
كمك جنگنده هاي روسي و نيروهاي مقاومت در يك قدمي اين ايستگاه 
پاياني قرار دارند. اعاده حاكميت دولت مركزي بر تمامي مناطق دومين 
شهر بزرگ اين كش��ور، به معناي تيرخالصي بر شورش مسلحانه اي 
خواهد بود كه در طول 5/5 سال گذشته توسط غرب و نظام هاي منسوخ 

شده حاشيه خليج فارس تغذيه و حمايت شده است. 
مناطق ش��رقي حلب هم اكنون عمدتاً در كنترل گروه هايي است كه با 
القاعده زير چتر ائتالفي به نام جيش الفتح گرده��م آمده اند. دولت هاي 
غربي فشارهاي رس��انه اي و ديپلماتيك زيادي بر مسكو وارد مي كنند 
تا حمالت خود را عليه اين گروه ها متوقف كند اما روس ها با اس��تناد بر 
قطعنامه هاي سازمان ملل تأكيد دارند هر گروهي كه با القاعده و داعش 
همكاري كند، هدف مشروعي محسوب مي شود.  روس ها بارها از طرف 
امريكايي خواسته اند گروه هايي كه ارزشمند مي شناسد را از القاعده جدا 
كند اما واشنگتن هيچ وقت نخواست يا  نتوانس��ت گروه هاي خوب را از 
گروه هاي بد جدا كند و براي روس ها هم مشخص شده كه امريكايي ها قصد 
انجام اين كار ندارند و به همين دليل منتظر اقدام آنها نماندند و به صورت 
يكجانبه اعالم كردند مذاكرات سياسي با واشنگتن را درباره سوريه به دليل 
»بي نتيجه بودن« تا مدت نامعلومي معل��ق مي كنند و همزمان با ايجاد 
مسيرهاي جداگانه امن، تا غروب روز جمعه به شبه نظاميان و غيرنظاميان 

فرصت دادند تا مناطق شرقي حلب را ترك كنند. 
به نظر مي رسد اس��تراتژي اي كه روس ها براي درهم كوبيدن مواضع 
تروريست ها به كار گرفته اند،  استفاده بيشتر از خشونت عليه تروريست ها، 
پس از هر آتش بس اس��ت. به عبارت ديگر روس ه��ا با دادن توقف هاي 
مقطعي به فرايند عمليات، همانطور كه ارون لوند، تحليلگر مسائل سوريه 
در مؤسسه كارنگي مي نويسد:  »به صورت آهس��ته اما خشونت آميز« 
گروه هاي تروريستي را مجبور به تسليم مي كنند چرا كه عمليات هوايي 
روسيه پس از هر توقفي، شديدتر از قبل ظاهر شده است؛ مسئله اي كه 
باعث ايجاد رعب در ميان شبه نظاميان از حمله بعدي و همچنين ايجاد 
نارضايتي در ميان غيرنظاميان مناطق ش��رقي حلب از شبه نظاميان 
مي شود. از طرف ديگر، روسيه از طريق برقراري آتش بس و دادن فرصت 
به ديپلماسي تالش كردند تا دولت هاي حامي گروه هاي مسلح به ويژه 

امريكا را از نظر سياسي خلع سالح كنند. 
پنج روز به انتخابات رياست جمهوري امريكا مانده است و روسيه مي خواهد 
تا قبل از انتخاب رئيس جمهور بعدي امريكا واقعيت هاي ميداني در سوريه 
را كامالً به نفع دولت مركزي تثبيت كند و براساس استراتژي اي كه مسكو 
در پيش گرفته، پيش بيني مي شود حمالت هوايي روسيه پس از پايان 
آتش بس فعلي خشن تر از هر زمان ديگري باشد. در همين راستا شاهد 
هستيم، ناوگاني از كشتي هاي جنگي روس��يه، به رهبري ناو هواپيمابر 
آدميرال كوزنتسوف به سواحل سوريه رسيده اند و سه زيردريايي روسي 

مجهز به موشك هاي كروز و بالدار كاليبر به آنها ملحق شده اند. 

   داعش به پيروانش اذن جنگ انفرادي دارد 
داعش از شبه نظاميان و پيروان خود خواسته تا در غرب به عمليات هاي 
مستقل و بدون كسب تكليف از رهبران اصلي، دست بزنند؛ اقدامي كه 
كارشناسان آن را ناشي از شكست موصل مي دانند.  به گزارش ايسنا، به 
نوشته روزنامه اكسپرس، داعش در مجله  تبليغاتي خود كه به زبان هاي 
عربي، انگليسي و فرانسوي منتشر مي شود، از شبه نظاميان تك رو خود 
خواسته تا به غرب حمله كنند و علتش را شكست در موصل عراق اعالم 
كرده است. اين گروه تروريس��تي در اين مجله آورده است: هر نيروي 
شبه نظامي داعش در عراق و سوريه مي تواند در كشورهاي غربي فعال 
باشد. دم مار را مي توان قطع كرد اما به زودي رشد مي كند. شما در اينجا 
نمي توانيد سر ما را قطع كنيد. سرها را قطع كنيد و با سالح خود سرها را 
نشانه بگيريد. نيروهاي عراقي با كمك ائتالف تحت امر امريكا عمليات 
بزرگي را براي آزادسازي موصل آغاز كرده اند و تاكنون خسارات و تلفات 

بسياري به آنها وارد آورده اند. 
-------------------------------------------------------------

   شالق زدن يك شاهزاده عربستاني ديگر در جده 
چند هفته پس از اجراي حكم اعدام يك شاهزاده عربستاني، مسئوالن 
اين كشور اين بار حكم ش��الق يك ش��اهزاده ديگر را اجرا كردند.  به 
گزارش ايسنا، به نقل از روزنامه عربستاني عكاظ، مسئوالن عربستان 
حكم شالق يك شاهزاده اين كشور را در يكي از زندان هاي جده در غرب 
اين كشور اجرا كردند. اين شاهزاده در خصوص يك پرونده كيفري در 
زندان بود. نام، س��ن يا جزئيات دقيق درباره اين شاهزاده اعالم نشده 
است. پيشتر نيز مسئوالن عربستاني حكم اعدام يك شاهزاده را به دليل 

قتل يكي از شهروندان اين كشور اجرا كردند. 
-------------------------------------------------------------

   66 درصد عرب ها به امريكا بدبين هستند
براساس يك نظرسنجي كه از سوي »مركز عربي مطالعات سياسي« 
انجام ش��ده، حدود ۶۶ درصد از مردم عرب به سياست هاي امريكا در 
قبال كشورشان نگاه منفي دارند.  به گزارش ش��بكه خبري الجزيره، 
اين نظرسنجي از سوي شاخه امريكايي مركز عربي مطالعات سياسي 
اواخر اكتبر در كشورهاي الجزاير، مصر، عراق، كويت، مراكش، اردن، 
عربس��تان، تونس و فلس��طين اجرا ش��ده اس��ت. حدود ۶۶ درصد از 
شركت كنندگان در اين نظرسنجي نس��بت به سياست هاي امريكا در 
قبال جهان عرب ديد منفي دارند اما درباره سياست هاي امريكا به طور 
كلي اين ميزان 42 درصد اس��ت.  73 درصد شركت كنندگان نيز نگاه 
مثبتي به مردم امريكا دارند و 59 درص��د نيز انتخابات امريكا را دنبال 
مي كنند. همچنين اين نظرسنجي مي گويد 5۶ درصد از ملت هاي عرب 
نگاه مثبتي به هيالري كلينتون، نامزد ح��زب دموكرات در انتخابات 
رياست جمهوري امريكا و ۶0 درصد نظر منفي به دونالد ترامپ، نامزد 

حزب جمهوريخواه دارند. 
-------------------------------------------------------------

   تداوم جنبش اعتراضي پليس هاي خشمگين در فرانسه
چند صد پليس فرانسوي سه شنبه شب مقابل موزه لوور در شهر پاريس 
اقدام به برگزاري تجمع اعتراضي كردند. به نوش��ته روزنامه فرانسوي 
فيگارو، تجمع اعتراضي جديد پليس هاي فرانس��وي به رغم آن برگزار 
شد كه دولت  فرانس��ه با هدف فرونشاندن خش��م آنها وعده هايي را در 
خصوص برآورده كردن خواس��ته هاي آنها مطرح كرده است. شماري 
از ش��ركت كنندگان در اين تظاهرات كه با لباس غيرنظامي در تجمع 
ش��ركت كرده بودند، بازوبندهاي نارنجي رنگي در دس��ت داشتند كه 
روي آنها عبارت »پليس« نوشته ش��ده بود. آنها همچنين پالكاردها و 
دستنوشته هايي در دست داشتند كه روي آنها عباراتي چون »من يك 
پليس هستم و افتخار مي كنم« نقش بسته بود و شماري از همكارانشان 
نيز سوار بر خودروهاي پليس به منظور اعالم همبستگي با آنها آژيركشان 
از كنارشان مي گذشتند. جنبش اعتراضي پليس هاي خشمگين از اواسط 
ماه اكتبر گذشته چندين تظاهرات اعتراضي را در اعتراض به وضعيت 
شغلي خود برگزار كرده اند و مي گويند تجهيزاتي كه در حال حاضر در 

اختيار آنها قرار دارد حتي براي دفاع از خودشان كافي نيست. 

به رغم بد عهدي امريكا
روسيه بازهم آتش بس 10 ساعته داد

روس ها طي چند روز گذش�ته گفته بودند كه ديگر در حلب حاضر به 
برقراري آتش بسي نخواهند شد كه تروريست ها نفع آن را ببرند، ولي 
رئيس جمهور روسيه روز گذشته يك بار ديگر فرمان آتش بس داد، فرماني 
كه البته سخنگوي گروه تروريستي نورالدين زنكي آن را رد كرده است. 
س��رگئي الوروف، وزيرامورخارجه روس��يه روز چهارش��نبه در ديدار 
رئيس جمهور يونان گفت كه گروه تروريستي جبهه النصره شرق حلب 
را تحت كنترل دارد و س��اكنان آن را گروگان گرفته اس��ت و از امريكا 
خواست كه براي برون رفت از اين وضعيت كاري بكند. الوروف گفت كه 
جبهه النصره ساكنان شرق حلب را به عنوان گروگان نگه داشته است و 
روسيه منتظر امريكاست مخالفان را از تروريست ها تفكيك كند. به گفته 
الوروف طي دو هفته اخير، نه روسيه و نه نيروهاي هوايي سوري حلب را 
بمباران نكرده اند، اما شبه نظامياني كه شرق حلب را تحت كنترل دارند 
از اين دوره براي جمع آوري مجدد مهمات و جذب نيروي جديد استفاده 
كرده اند. وزير خارجه روس��يه مي گويد كه اگر قطعنامه هاي ش��وراي 
امنيت صادقانه اجرا شده بود، اوضاع سوريه بهبود يافته بود. تحت چنين 
شرايطي، رئيس ستاد ارتش روسيه از دستور پوتين براي تمديد آتش بس 
و توقف بمباران در حلب خبر داد. اين دستور پوتين در حالي صادر شده 
كه چند روز قبل مقامات روسي گفته بودند كه مذاكرات صلح سوريه به 
مدت نامحدودي به تأخير مي افتد ولي ژنرال والري گراسيموف، رئيس 
ستاد ارتش روسيه ديروز گفت: »والديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه 
طي حكمي دستور داده آتش بس در حلب و توقف حمالت هوايي در اين 
شهر بحران زده تا عصر جمعه جاري تمديد شود.« وي گفت: »براساس 
اين دستور از تمام نيروهاي مسلح خواسته شده هر گونه بمباران در حلب 
را متوقف كنند. « رئيس ستاد كل ارتش روسيه تأكيد كرد از آنجايي كه 
امريكا قادر به تفكيك سازي معارضان به اصطالح ميانه رو از تروريست ها 
نيست، گروه هاي مسلح با سالح هايشان بايد حلب را ترك كنند. ياسر 
اليوسف، سخنگوي گروه شورشي »نورالدين زنكي« كه چندي پيش سر 
يك كودك فلسطيني را بريد و واكنش بين المللي را برانگيخته در واكنش 
به آتش بس مسكو گفته كه: روسيه جدي نيست و تازه ترين ابتكار عمل 
آن براي ما ارتباطي با ما ندارد. سخنگوي گروه تروريستي نورالدين زنكي 
گفت: »اظهارات رهبر روسيه بازگو كننده حقايق جاري نيست. او گفت 
كه اين شورشيان مي خواهند يك كميس��يون بين المللي براي بررسي 

»دروغ هاي روسيه« تشكيل شود. 
   اسد: دست كم تا 2021 هستم

رئيس جمهور سوريه هرگونه تغييرات سياس��ي در اين كشور را تا پيش 
از پيروزي در جنگ فعلي بعيد دانس��ت. به گزارش ايس��نا، بشار اسد در 
جمع خبرنگاران گفت كه دس��ت كم تا س��ال 2021 و تا پايان دور سوم 
رياس��ت جمهوري خود كه مدت آن هفت سال اس��ت، در رأس قدرت 
باقي خواهد ماند. به نوش��ته روزنامه نيويورك تايمز، بشار اسد در جمع 
خبرنگاران امريكايي و انگليسي و تحليلگران سياسي در دمشق، هرگونه 
تغييرات سياسي در سوريه را تا قبل از پيروزي در جنگ فعلي اين كشور 
بعيد دانست. بشار اس��د در اين ديدار از درگيري بر سر هويت در منطقه 
خاورميانه و از حق هر سوري در اينكه »يك شهروند كامل به معناي واقعي 
كلمه« باشد، س��خن گفت و وعده داد كه مرحله جديدي از گشايش و 
شفافيت و گفت وگو در سوريه شروع شود. وي ضمن انتقاد شديد از امريكا 
و گروه هاي تندرو گفت كه نه دولت او و نه نيروهاي وابسته به آن مسئول 
جنگ فعلي سوريه نيستند. رئيس جمهوري سوريه ابراز اطمينان كرد كه 
نيروهاي دولتي كنترل اوضاع كش��ور را به طور كامل در دست خواهند 
گرفت. وي افزود: ش��ما مي دانيد ماجرا از چه قرار است. علت واقعي اين 
است كه مي خواهند دولت را براندازند؛ دولتي كه مطابق با معيارهاي امريكا 
نيست. اسد ادامه داد: به رغم اينكه هزاران سوري به دست تروريست ها 
كشته شدند، هيچ كسي از جنايت هاي جنگي كه گروه هاي تندرو مرتكب 
آن شدند، سخن نمي گويد. وي اظهار داشت: فرض را بر اين بگذاريم كه 
اين ادعاها درست است و اين رئيس جمهوري است كه مردمش را كشته و 
امريكا به مردم سوريه كمك مي كند. با گذشت پنج سال و نيم، چه كسي 
از من حمايت كرده است؟ در صورتي كه مردم از من حمايت نكرده باشند، 

چگونه توانسته ام  رئيس جمهور باشم؟

 رژيم صهيونيستي 
نگران رئيس جمهورمتحد »حزب اهلل«  

انتخاب ژنرال »ميشل عون« به رياست جمهوري لبنان كه به بحران 
تقريبًا سه  ساله خأل اين مقام در فضاي سياس�ي اين كشور پايان 
داد، از س�وي مقامات و رسانه هاي رژيم صهيونيس�تي با واكنش 
منفي مواجه  شده و آن را »خبري بد« براي اسرائيل توصيف كردند.  

روزنامه »جروزالم پست« در يادداشتي، انتخاب عون 81 ساله را پيروزي 
محور مقاومت در خاورميانه به رهبري ايران دانست  و نوشت: »يكي از 
اولين تماس هاي تبريك تلفني به عون را حسن روحاني رئيس جمهور 
ايران انجام داد كه گفت منطقه از سوي  تروريست هاي تكفيري و رژيم 
صهيونيستي اسرائيل تهديد مي شود. وي همچنين از اعتمادش درباره 

قوي شدن جبهه مقاومت در  لبنان صحبت كرد.«
اين روزنامه با اشاره به س��خنراني عون در مراسم تحليف كه وعده داد 
آنچه از اراضي لبنان تحت اشغال اس��رائيلي ها است را پس  مي گيرد، 
افزود: »مقامات كابينه فعلي اسرائيل با احتياط با عون مواجه شده اند. 
»ياعير الپيد«، رهبر حزب »يش عتيد« )آينده  آنجاس��ت( هشدار داد 
كه اسرائيل بايد از اينكه لبنان كسي را كه حامي اش حزب اهلل است به 

رياست جمهوري انتخاب كرده، نگران  باشد.
جروزالم پس��ت با اش��اره به اظهارات مقامات اس��رائيلي درباره اينكه 
حزب اهلل بيش از 100هزار موشك كوتاه برد و چندين هزار موشك  با 
قابليت هدف قرار دادن مركز اراضي اش��غالي و تل آويو دارد، به نقل از 
»مايكل هوروويتز«، رئيس اطالعاتي انديشكده »پرايم  سورس« نوشت: 
»]درصورت وقوع درگيري جديد[ آن موشك ها مي توانند ماه ها اسرائيل 
را تحت فشار و بحران اقتصادي نگه  دارند، در حالي كه ]حزب اهلل[ براي 
دفاع در لبنان به مبارزان كمتري نس��بت به آنچه كه در سوريه انجام 
مي دهد، نياز دارد.« اين تحليلگر سياسي معتقد است حزب اهلل مي تواند 
نزديك به 30هزار رزمنده را براي مبارزه با رژيم صهيونيستي بسيج كند  
و  سيستم پيشرفته تونل هايش را با برق، تهويه هوا و سكوهاي پرتاب 
موشك مجهز كرده است. همچنين نبرد در س��وريه چنان  تجربيات 
مهم نظامي به حزب اهلل آموخته كه اس��رائيل ممكن اس��ت با نيرويي 
مواجه ش��ود كه نه تنها قادر اس��ت عمليات هاي معمول را  انجام دهد 
بلكه در نبردهاي چريكي و نامتقارن خبره است.   روزنامه »هاآرتص« 
نيز انتخاب عون را پيروزي حزب اهلل، تهران و دمش��ق بر اتحاد س��ني 
»س��عد حريري« رهبر حزب جريان 14  مارس با رياض عنوان كرده و 
نوشت: »البته هنوز ترديدهايي وجود دارد كه عون بتواند اجماع كلي 
براي توفيق دولتش به دست  آورد... موافقت حريري با عون نيز آخرين 

اميد او براي بازگشت به دنياي سياست است.«
   سعد حريري، نامزد نخست وزيري لبنان شد

فراكس��يون پارلماني جريان »المس��تقبل« لبنان كانديداتوري سعد 
حريري براي پست نخست وزيري اين كشور را اعالم كرد.   به گزارش 
روزنامه مصري اليوم الس��ابع، فراكسيون »المس��تقبل« لبنان پس از 
نشستي كه به رياست سعد حريري،  نخس��ت وزير پيشين اين كشور 
داشت و طي آن شرايط داخلي كشور از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار 
گرفت، در بيانيه اي اعالم  كرد كه س��عد حريري را براي پست نخست 
وزيري دولت آتي در اين كش��ور كانديدا كرده و اعالم كرد كه در اين 
مسير از وي  حمايت مي كند و اميدوار است نتايج مثبتي از همكاري ها 

ميان حريري و ميشل عون، رئيس جمهور لبنان حاصل شود.  

محمدبابايي
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دوقطبي كم سابقه در امريكا 5 روز به انتخابات
تاكنون 26 ميليون نفر در انتخابات امريكا شركت   كرده اند
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