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چهارشنبه  14مرداد 1394

فغانستان

وطن امروز

انفجار خط انتقال نفت آذربایجان به ترکیه

بازی چندگانه اسالمآباد -واشنگتن
با طالبان افغانستان

ایم�ل فیض�ی* :تردیده��ا
درب��اره م��رگ مالعم��ر و
اوض��اع پیرام��ون حضورش
در یک��ی از ش��هرهای
پاکس��تان (کراچی) چندان
مهمی نیس��ت و مانند مس��اله «ب��نالدن»،
تاریخ درب��اره آن قضاوت خواه��د کرد .آنچه
در ح��ال حاضر اهمی��ت دارد بازی چندگانه
اسالمآباد-واشنگتن با سوءاستفاده از طالبان
افغانستان اس��ت .اوایل سال  ۲۰۱۳میالدی،
حامد کرزی ،رئیسجمهور وقت افغانس��تان
به همپیمانان غربیاش درباره ضعف ،نمادی
بودن و وجود افسانهای مالعمر به عنوان تنها
رهبری که در ظاهر طالبان افغان را فرماندهی
میکند گفت در حالی که جنگ طالبان علیه
نیروهای خارجی در افغانستان در سراشیبی
قرار گرفته است اما نیروهای آمریکایی و ناتو
به جای بررس��ی ریشه مش��کل ،به حمالت
ش��بانه ،بمباران و هدف قرار دادن روستاها و
شهرستانهای افغانستان ادامه دادند .میتوان
گفت با وج��ود اینکه واش��نگتن از مخفیگاه
مالعم��ر آگاهی داش��ت ،هرگ��ز وی را هدف
قرار نداد و حتی بر اس�لامآباد درباره تحویل
رهب��ر طالبان افغ��ان اعمال فش��ار نکرد .در
حال حاضر پاکستان خود را در یک موقعیت
دش��وار قرار داده که باید به چندین پرسش،
پاس��خ دهد -1:اگ��ر مالعمر در اوایل س��ال
 ۲۰۱۳میالدی مرده ،چه کس��ی فرماندهان
طالب��ان افغان را رهبری و راهنمایی میکرده
اس��ت؟  -2چه کسی و چگونه بیانی ه مالعمر
برای تبریک عید فطر را منتش��ر کرده است؟
 -3طالب��ان ب��ه نمایندگی از چه کس��ی در
گفتوگوهای مس��تقیم با کشورهای خارجی
در خارج از پاکس��تان ش��رکت کرد در حالی
که س��فرهای آنها توسط س��ازمان اطالعات
پاکس��تان برنامهری��زی و کنترل میش��ود؟
-4مهمترین پرس��ش با توجه به اینکه دولت
پاکستان بهعنوان برنامهریز ،تسهیلگر و ناظر
دور اول گفتوگوهای رسمی میان دولت کابل
و طالبان افغانس��تان در منطق��ه «مری» در
 7جوالی مطرح بود ،اسالمآباد از مرگ مالعمر
اطالع نداشته است؟ واشنگتن و کابل به جای
معرفی غیرمنطقی افغانستان بهعنوان «مرکز
منطقه» برای مبارزه با گروه تروریستی داعش،
باید بر اس�لامآباد فشار وارد کنند .رسانههای
افغانس��تان همچنین رس��انههای بینالمللی
نیز باید از انتش��ار اظه��ارات و بیانیههایی که
س��ازمان اطالعات پاکستان با نام «سخنگوی
طالبان» منتش��ر میشود ،پرهیز کنند .مرگ
مال عمر به انشعابهای موجود و گسستهای
داخلی طالبان افغانستان دامن میزند .طالبان
افغانس��تان سالهاس��ت بدون رهبر بودهاند.
ح��ال اخبار مرگ مالعم��ر میتواند منجر به
بازگش��ت تعدادی از طالبان به زندگی عادی
یا ادامه جنگ توس��ط برخی دیگر تحت نام،
پرچم و ساختار جدید شود .باید گفت طالبان
افغان تحت حمایت سازمان اطالعات پاکستان
(آیاسآی) که سرمایه استراتژیک این کشور
محس��وب میش��ود ،با حکومت وحدت ملی
افغانس��تان وارد مذاکره ش��ده و این مس��اله
هرگز حامل خبرهای خوش برای افغانس��تان
نخواهد بود.
*سخنگویسابقریاستجمهوریافغانستان
و کارشناس تسنیم

خاورمیانه
فهمیهویدی:

صدای روشنفکران جهان عرب
به جامعه نمیرسد

گ�روه بینالمل�ل« :م��ن در طول  55س��ال
فعالیتم در معرض انواع تهدیدها ،قطع حقوق،
بازداش��ت ،و تبعید قرار گرفتم و تنها چیزی
که تاکن��ون رخ نداده ،ترور من اس��ت ».این
ش��کوائیه یک عمر فعالیت «فهمی هویدی»
نویسنده و روزنامهنگار برجسته مصری است.
به گزارش تس��نیم ،این چهره سرش��ناس و
مستقل ،در گفتوگو با رادیو دویچه وله آلمان
از اوضاع روشنفکران جهان عرب بشدت انتقاد
میکند و معتقد اس��ت آنها امروز در مقابل 3
گزینه قرار دارند «:اول اینکه از هر چیزی که
اشتباه اس��ت ،انتقاد کنند ،دوم اینکه از آنچه
اشتباه است دفاع نکنند و سوم اینکه سکوت
کنند ».فهم��ی هویدی با بیان اینکه در مصر
ممنوعالص��دا و ممنوعالتصویر اس��ت ،گفت:
«من در دوره جمال عبدالناصر ،انور س��ادات،
حسنی مبارک و عبدالفتاح السیسی ،رؤسای
جمهور مصر در معرض انواع سرکوبگری قرار
گرفتم .در مصر دولت بر رسانهها سلطه دارد
و نس��بت به هر آنچه نقد اس��ت ،حساسیتی
ش��دید وجود دارد و در نتیجه روش��نفکر در
اف��کار عموم��ی جایگاهی ن��دارد و صدایش
به جامعه نمیرسد».

نشانههای آغاز جنگ در آناتولی

گروه بینالملل :با انفجار خط لوله انتقال
نفت آذربایجان به ترکیه ،به نظر میرسد
جنگ داخل��ی در ترکیه وارد مرحلهای
بیبازگشت ش��ده باشد .این حادثه که
دیروز در مسیر این خط انتقال سوخت
در پایانه ارزروم ترکیه روی داد ،دومین
انفج��اری اس��ت که ظ��رف یک هفته
موقعیت استراتژیک ترانزیتی ترکیه را به
عنوان پل رابط ش��رق و غرب به چالش
میکشد و این کشور را در معرض خطر
از دس��ت دادن بزرگترین مزیت خود
قرار میده��د .خط لول��ه انتقال نفت
آذربایجان به ترکیه که از ش��هر باکو در
س��احل دریای خزر آغاز شده و پس از
عبور از تفلیس ،پایتخت گرجستان ،به
ارزروم میرس��د ،صبح دیروز در حالی
منفجر ش��د که هفته گذشته نیز خط
لول��ه کرکوک -جیحان در حملهای که
شبهنظامیان حزب کارگران کردستان
پکک مس��ؤول آن قلمداد ش��دهاند،

هدف قرار گرفته بود.
گون��ای اوزدمیر ،فرماندار اس��تانی در گفتوگو با
خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت این انفجار در ساعات
بامدادی امروز (سهش��نبه) در بخشی از خط لوله که
در منطقه س��اریکامیش در استان کارس قرار دارد،
منفجر ش��ده و بنا ب��ه دالیل امنیتی گاز روس��تای
یاغباسان قطع شده است .هر دوی این بمبگذاریها
و همچنین انفجار هفته گذش��ته در مسیر خط آهن
تهران -استانبول در شرق ترکیه صورت گرفتهاست
جایی که کرده��ای ناراضی از اقدام��ات دولت آنکارا
س��کونت دارند .در تحولی دیگر  3نف��ر از نیروهای
امنیت��ی ترک در انفجار یک مین کنت��رل از راه دور
پکک در استان جنوب شرقی
توسط شبهنظامیان 
شیرناک کشته شده و  2تن دیگر و مجروح شدند.
مجموعه حوادث مزبور نشان از آن دارد که اعالن
جنگ مخالفان مس��لح کرد به اردوغان و دولت داوود
اوغلو وارد مرحله عمل ش��ده و ترکیه در آستانه یک
جنگ داخلی جدی قرار گرفته که نتیجه دخالتهای
اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه در کشورهای
همسایه از جمله بواسطه حمایت از جنایتکاران داعش
است .بسیاری از کردها باور دارند ادعای جنگ ترکیه
با داعش دروغی بیش نیست و ترکیه تا به حال حتی

پازل
حمله موشکی به مقر فرماندهی ارتش ترکیه
یکی از مقرهای فرماندهی ارتش ترکیه در جنوب شرق این کشور بعدازظهر دیروز هدف حمله موشکی قرار
گرفت .این حمله در منطقه داغلیجا از توابع استان حکاری روی داد و یک نفر مجروح شد .روز دوشنبه نیز به 2
زرهپوش ارتش ترکیه در مناطق اطراف استان کردنشین بیتلیس با بمبهای دستساز حمله شد که این حمله
پکک
تلفاتی نداشت .در حالی که طی روزهای گذشته حمالت هوایی و توپخانه ارتش ترکیه علیه نیروهای 
در شمال عراق بیوقفه ادامه دارد ،شهرهای مختلف ترکیه بویژه مناطق شرق و جنوب شرق این کشور به شکل
پکک شده است.
بیسابقهای صحنه حمالت و درگیری میان نیروهای نظامی و نیروهای وابسته به 

یک گلوله هم به سوی داعش شلیک نکرده است بلکه
برعکس به این گروه تروریستی کمک هم کرده و در
منطقه خاورمیانه و در س��وریه و عراق شریک اصلی
تروریستهاس��ت .آنها همچنین کردهای سوریه و
عراق را موثرترین نیروهای مبارز علیه داعش میدانند
که حمله ارتش ترکیه به آنها غیر از حمایت آشکار از
داعش هیچ تعبیر دیگری ندارد.
ه��دف قرار دادن کردها در خاک عراق و س��وریه
هزینههای سنگینی برای آنکارا خواهد داشت .برداشت
کردهای ترکیه از این حمالت این اس��ت که اردوغان
دیگر مشارکت سیاسی آنها را در نظام پارلمانی ترکیه
نمیخواهد و این به معنای بازگشت به دوران پیش از

اولین گام کاتالونها برای استقالل از اسپانیا

انتخابات زودهنگام در کاتالونیا

گروه بینالملل :رئیس منطقه
کاتالونیای اسپانیا طی حکمی
روز  27سپتامبر ( 5مهر) آینده
را زم��ان برگ��زاری انتخابات
منطقهای زودهنگام کاتالونیا
اعالم کرد .وی امیدوار اس��ت
این انتخابات چراغ س��بزی در راستای دستیابی به
اس��تقالل این منطقه در شمال شرق اسپانیا باشد.
ای��ن انتخابات میتوان��د نوعی رأیگی��ری درباره
استقالل کاتالونیا از سایر مناطق اسپانیا باشد و به
همین سبب باعث ایجاد تنش میان مقامات کاتالونیا
و دولت مرکزی در مادرید ش��ده است .آرتور ماس،
رئیس منطقه کاتالونیا گفته است اگر ائتالف احزاب
طرفدار اس��تقالل در این انتخابات صاحب اکثریت
ش��ود ،با وجود مخالفت مادرید ،تالش خواهد کرد
کاتالونیا را ظرف  18ماه از اس��پانیا جدا کند .دولت
منطق��های نیز ایج��اد نهادهای دولت��ی را در این
منطقه آغاز کرده اس��ت تا در صورت��ی که اردوی

گروه بینالملل :در ادامه پوش��ش رسانهای گسترده
س��عودی از گروهه��ای مس��لح حامی عربس��تان
در ع��دن در جن��وب یمن از  3هفته پی��ش ،از روز
دوش��نبه رس��انههای همسو با عربس��تان از جمله
بیبیس��ی ،العربیه ،الجزیره و اسکای نیوز از شروع
دومین حمله در جنوب ب��رای بازپسگیری پایگاه
هوایی العند از دس��ت ارت��ش و انصاراهلل یمن خبر
و آن را ب��ا آب و تاب فراوان پوش��ش میدهند .ولی
منابع یمنی اعالم کردند بهرغم ادعاهای رسانههای
همس��و با س��عودیها ،حمله مزدوران آلس��عود و
القاعده ب��ه پایگاه هوایی العن��د ،بزرگترین پایگاه
نظامی تحت کنترل نیروهای انصاراهلل با شکس��ت
مواجه ش��ده و مهاجمان با به جا گذاشتن تلفات و
خس��ارات گسترده عقبنشینی کردهاند .به گزارش
تلویزیون یمنی المس��یره ،ارتش یمن و کمیتههای
داوطلب مردمی موفق شدند حمله گسترده القاعده
و تروریس��تهای مس��لح به پایگاه هوایی العند در
استان لحج را ناکام بگذارند .المسیره در ادامه ادعاها
درباره پیشروی القاعده به سمت این پایگاه و پادگان
«البؤره» در استان لحج و نیز سقوط پایگاه العند را
تکذیب کرد و به نقل از یک منبع گزارش داد :ارتش
و کمیتههای مردمی موفق ش��دند شمار زیادی از
اعضای القاعده را از پای درآورده و تاسیس��ات آنها
را منهدم کنند .یک منبع نظامی در اس��تان لحج
نیز اعالم کرد عوامل القاعده تالش کردند همزمان
با حمالت هوایی آمریکا و عربستان به پایگاه العند و

استقاللطلبان در انتخابات به
پیروزی رسید ،ش��رایط برای
جدایی از اسپانیا فراهم باشد.
م��اس از مدته��ا قبل هنگام
حض��ور در مجام��ع عموم��ی
ش��عار «ما آمادهای��م» را تکرار
میکند .کاتالونیا با جمعیت��ی بالغ بر  7/5میلیون
نفر ،بخشی خودمختار در شمال شرقی اسپانیا است
که بهرغم برخورداری از زیرساختهای قوی بانکی
لونقل دریایی ،به دلیل پرداخت مالیاتهای
و حم 
سنگین به دولت اسپانیا ،با  42میلیارد دالر بدهی به
مقروضترین ایالت این کشور تبدیل شده است .در
همهپرسی سال 2006کاتالونیا به بخشی خودمختار
تبدیل شد .بحران اقتصادی اسپانیا موجب تشدید
تحرکات م��ردم این منطقه برای اس��تقالل از این
کشور در  10سال گذشته شده است .یکی از دالیل
نارضایت��ی مردم این منطقه اختصاص بخش��ی از
مالیات آن به مناطق کمدرآمدتر است.

آتشبس با حکومت مرکزی است.
پس از حرفهای صالحالدین دمیرتاش رهبر حزب
دموکراتیک خلق ترکیه در اینباره ،حاال دوران کالکان،
پکک نیز همان مضمون را به
عضو شورای رهبری 
شکلی دیگر تکرار میکند و میگوید« :حزب عدالت
و توس��عه و حزب حرکت ملی ترکیه دستبهدس��ت
ه��م داده و در حال حذف حزب دموکراتیک خلقها
از صحنه سیاسی ترکیه هستند و برای این کار از هیچ
اقدامی دریغ نخواهند کرد .حتی برخی سیاستمداران
نزدیک به حکومت ترکیه درخواس��ت منحل کردن
حزب دموکراتیک خلقها را نیز صادر کردهاند .در این
صورت تنها ی��ک راه برای حزب دموکراتیک خلقها

بورس آتن ظرف  2روز یکسوم ارزش سهامش را از دست داد

آیا اسپانیا یونانی دیگر میشود؟

گروه بینالملل :با وجود توافق
دولت چپگرای یونان با تروئیکا
و وامدهن��دگان هیچ نش��انه
امیدوارکنن��دهای نس��بت به
آینده اقتصاد یونان به چش��م
نمیخ��ورد .بازگش��ایی بازار
سهام در این کشور هم جز ادامه سقوط اوراق بهادار
تاثیر دیگری نداشته است .بورس آتن که در پایان
ماه ژوئن ،تمام معامالت در یونان در چارچوب طرح
کنترل سرمایهها را به حالت تعلیق درآورده بود حال
در دومین روز بازگشایی خود پس از  5هفته تعطیلی
شاهد کاهش  4درصدی آن در اولین ساعات بامداد
سهشنبه بود .این در حالی است که در نخستین روز
آغاز مجدد فعالیت نیز بورس آتن شاهد سقوط قابل
توجه ارزش سهام بود و بیش از  16درصد از ارزش
خود را از دس��ت داده اس��ت .در مجموع تا صبح
دیروز این بازار سهام در شاخص اصلی جایگاه مالی
یونان حدود 30درصد سقوط ارزش را تجربه کرده

رسوایی رسانههای حامی آل سعود در انتشار خبر سقوط العند

اهداف سعودیها در جنوب یمن

اطراف آن به سمت این پایگاه
پیش��روی کنند ام��ا ارتش و
کمیتهه��ای مردم��ی مانع از
این اقدام شدند .عوامل القاعده
همچنین  13خودروی زرهی
را آت��ش زدند .ع�لاوه بر این
در ای��ن درگیریها دهها ت��ن از نیروهای القاعده و
نظامیان ائتالف عربی کش��ته شدند .از روز دوشنبه
حمالت گس��ترده هوایی و زمینی ائتالف سعودی
در اس��تان لحج در جنوب یمن برای اشغال پایگاه
هوایی «العند» آغاز ش��ده اس��ت .در  4ماهی که از
شروع حمالت هوایی عربستان علیه یمن میگذرد
این برای اولین بار است که نزدیک به  3000نیروی
زمینی از عربستان ،امارات و تعدادی نیز از مصر وارد
یمن میش��وند .این نیروها روز دوش��نبه از جنوب
غربی و شرقی پایگاه العند به همراه پوشش گسترده
و بمب��اران هوایی بیامان این پایگاه ،به س��وی این
مقر اس��تراتژیک هجوم آوردند و بنا به گفته منابع
یمنی ،درگیریها در اطراف این پایگاه و نه در داخل
آن بش��دت جریان داشت .بنا به گفته کارشناسان،
ائتالف س��عودی میخواهد با اش��غال اس��تانهای
عدن ،لحج و الضال��ع و تعز ،دولت خودخوانده عبد

باق��ی میمان��د و آن اینک��ه از عرص��ه
سیاسی در آنکارا انصراف داده و تأسیس
دموکراسی را از مناطق کردنشین ترکیه
آغاز کنند .مگر یکی از پیششرطهای
دموکراسی توانایی مدیریت خود نیست؟
ح��زب دموکراتیک خلقها ای��ن اقدام
را انج��ام خواهد داد یا نه؟ بدون ش��ک
ما نمیدانیم .ول��ی تنها راه صحیح در
مقابل ذهنیت حکومت حزب عدالت و
توسعه که معتقد است همه باید براساس
دستورات من عمل کنند؛ این راه است».
در همی��ن ح��ال دمیرت��اش در
ح��ال مان��ور دادن پیرام��ون مس��اله
کشته ش��دن ش��هروندان عادی اقلیم
کردس��تان ع��راق در اث��ر بمب��اران
جنگندههای هوایی ترکیه علیه مواضع
ک است و اعالم کرده برای بررسی
ک 
پ 

این مسأله هیأتی را عازم منطقه خواهد
کرد و به طرح این کش��تار غیرنظامیان
در مجامع بینالمللی و هم در دادگاههای
داخلی خواهد پرداخت.
او ب��ا این مانور قصد دارد از س�لاح افکار عمومی
کردهای منطقه برای فشار به آنکارا بهره ببرد.
پکک
در عینح��ال دمیرت��اش میگوی��د 
بای��د به اقدامات مس��لحانه خ��ود در ترکیه پایان
ده��د و در مقابل دولت نیز باید به حمالت هوایی
پکک خاتمه ده��د .البته او از
خود ب��ه مواضع 
تمسخر نخس��توزیر ترکیه هم دست بر نمیدارد
و میگوید« :جناب احمد داووداوغلو پروفس��وری
است که کتابهای قطور بیشماری به رشته تحریر
درآورده است .سوالم از ایشان این است؛ زمانی که
این کتاب را مینوشتید به تاریخ دهه  90میالدی
ترکیه برخورد نکردهاید؟ ما میدانیم شما آن سالها
را تجربه نکردهاید چون زمانی که ما در آن سالها
مبارزه میکردیم ،ش��ما در دانش��گاههای خارج از
کشور در حال فرا گرفتن تعلیمات آکادمیک بودید.
شما آن روزها را ندیدهاید حداقل از کسانی که دیده
و تجربه کردهاند بپرسید».
همچنی��ن رئیس مش��ترک ح��زب دموکراتیک
خلقها به شایعه زخمی شدن نورالدین دمیرتاش در
حمالت هوایی ارتش ترکیه به کوه قندیل نیز واکنش
منفی نشان میدهد.

ربه منصور هادی را در جنوب
یمن پایهگ��ذاری کند و برای
این منظور اشغال پایگاه هوایی
العند ضرورت دارد .به نوش��ته
روزنامه االخبار ،این حمله که
در راستای تغییر موازنه قوا در
اوضاع میدانی ص��ورت میگیرد پس از دیدار عادل
الجبیر ،وزیر خارجه عربستان با وزیر خارجه امارات
ص��ورت گرفت تا پ��س از ماهها حم�لات بیفایده
هوایی؛ به فکر اش��غال اس��تانهای جنوبی باشند و
عربس��تان و امارات برای اع�لام پیروزی بر انصاراهلل
روزشماری میکنند .این در حالی است که پیش از
این نیز بارها نیروهای اماراتی ،پاکستانی و یمنیهای
آموزشدی��ده در خارج وارد عدن ش��ده بودند تا به
نیروهای طرفدار منصور هادی که تاکنون از کسب
هرگونه دس��تاوردی عاج��ز بو دهاند ،کمک کنند .از
س��وی دیگر نیروهای ارتش و انصاراهلل توانستند در
منطقه المسیمیر در اس��تان لحج پس از فرار افراد
مسلح طرفدار عربس��تان که از استان الضالع آمده
بودند ،پیشروی کنند و در استان مأرب نیز نیروهای
ارتش و انصاراهلل توانس��تند بر پایگاه الصفرا مسلط
شوند و پس از فرار عناصر القاعده و طرفداران منصور

است .در همین حال یانیس
واروفاکی��س ،وزیر مس��تعفی
دارایی یونان هشدار داده است
که اس��پانیا نیز ممکن اس��ت
هر آن به اقتصاد ورشکس��ته
دیگری مثل یونان تبدیل شود.
او این هفته در مصاحبه با روزنامه ال پائیس چاپ
مادرید با هشدار درباره ادامه سیاستهای ریاضت
اقتصادی تحمیلی اتحادیه اروپایی توس��ط دولت
ماریانو راخوی گفت« :این خطر که اسپانیا تبدیل به
یونان دیگری شود ،همواره در این کشور وجود دارد
و اگر همان اشتباهاتی که در یونان تحمیل شد در
اسپانیا تکرار شود این به یک واقعیت تبدیل خواهد
ش��د» .در حالی که اواخر سال جاری میالدی در
اسپانیا قرار اس��ت انتخابات سراسری برگزار شود،
ماریانو راخوی ،نخستوزیر اسپانیا از مساله آشفتگی
اقتصادی یونان استفاده کرده تا برای مدیریت بحران
دولتش تبلیغ کند.

هادی ،این پایگاه را پاکس��ازی کنن��د .گزارشها از
اس��تان تعز حاکی اس��ت که منطقه الضباب شاهد
درگیریهای ش��دید بین نیروهای طرفدار عبدربه
منصور هادی با نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی
یمن بود .افراد مسلح حزب تکفیری االصالح هم هم
در این درگیریها به نیروهای طرفدار منصور هادی
کمک میکنند .از سوی دیگر ،ارتش و کمیتههای
مردمی یمن کنترل پاس��گاه الصف��راء الحانی را در
جنوب شهر تعز در دست گرفتند.
■■افزایش عملیات نظامی در مرزها

گزارشه��ا از تحوالت میدانی در ش��مال یمن
و در مرز عربس��تان حاکی اس��ت که عملیاتهای
نظامی علی��ه پایگاههای عربس��تان افزایش یافته
است و یک منبع نظامی در این باره تأکید میکند
توپخان��ه ارتش و انصاراهلل یم��ن در بمباران پایگاه
الردیف عربس��تان در جیزان ،تع��دادی از نیروهای
س��عودی را کش��تند .نیروهای یمن��ی همچنین
 20موش��ک و دهها خمپاره به پای��گاه المعزاب و
 10موش��ک به پایگاه معس��کر العی��ن در جیزان
ش��لیک کردند .پیشتر نیز رس��انههای نزدیک به
جنبش انصاراهلل خبر داده بودند که طی یک هفته
گذشته مرکز فرماندهی گارد مرزی عربستان و اداره
کل اطالعات نجران ،پایگاه نظامی علیب در ظهران
و یک کارگاه سیمانس��ازی در منطقه هاجر هدف
حمالت موش��کی و توپخانهای ارتش و کمیتههای
مردمی یمن قرار گرفته است.

شماره 15 1665
چهارگوشه

تعرض صهیونیستها به مسجداالقصی

تع��دادی از شهرکنش��ینان
صهیونیست صبح دیروز از سمت
بابالمغارب��ه به مس��جداالقصی ی��ورش بردند
و یک��ی از آنها در نزدیکی مس��جد قبهالصخره
(واق��ع در مس��جداالقصی) اقدام به برافراش��تن
پرچم اس��رائیل ک��رد .همزمان نظامی��ان رژیم
صهیونیس��تی یکی از نگهبانان مسجداالقصی،
مدیر برنامهریزی این مسجد و یک نگهبان دیگر
را بازداشت کرد .نمازگزاران و معتکفان فلسطینی
در مسجداالقصی با سر دادن تکبیر و شعارهای
ضداسرائیلی اعتراض خود را به این هتک حرمت
نش��ان دادند و وضعیت مس��جداالقصی متشنج
شد .شهرکنشینان صهیونیست همچنین زنان
فلس��طینی در داخل مس��جداالقصی را نیز در
«بابالسلس��له» و در مقابل چش��مان نظامیان
صهیونیستی مورد اذیت قرار دادند.

سفر مقام اطالعاتی ارشد سعودی
به دمشق

به گزارش روزنام��ه الدیار ،در پی
سفر علی مملوک ،رئیس سازمان
اطالع��ات س��وریه ب��ه ری��اض و در چارچوب
پیگیری رایزنیهای عربس��تان و سوریه ،قرار
اس��ت رئی��س س��ازمان اطالعات عربس��تان
س��عودی در اواخر ماه آگوست به دمشق سفر
کند تا پرونده امنیتی میان عربستان و سوریه
را مورد بررسی قرار دهد .پیشتر علی مملوک
با محمد بنسلمان ،جانشین ولیعهد عربستان
سعودی با نظارت مسکو دیدار کرد که به گفته
تحلیلگران این دیدارها به معنای این است که
عربستانسعودی راهکار سیاسی در سوریه را که
بشار اس��د ،رئیسجمهور سوریه در آن حضور
داشته باشد ،پذیرفته است.

رسوایی جنسی
نخستوزیر اسبق انگلیس

اق��دام ادوارد هیث ،نخس��توزیر
اس��بق انگلیس به سوءاس��تفاده
جنس��ی از کودکان برگی دیگر بر پرونده قطور
فساد اخالقی مقامات و صاحبمنصبان انگلیسی
افزود .در پی پیگی��ری نهادهای مدنی و مدافع
حقوق کودکان ،کمیس��یون مستقل شکایت از
پلیس (آیپیسیس��ی) اعالم کرد :درباره نحوه
رسیدگی افس��ران پلیس به پرونده ادوارد هیث
تحقیق خواهد کرد .یک افس��ر ارشد بازنشسته
پلیس ویلتش��ایر در
پلیس ادعا کرده اس��ت
ِ
رس��یدگی به پروند ک��ودکآزاری دهه 1990
میالدی هنگامیکه با دست داشتن ادوارد هیث
در تعرض به کودکان مواجه شد ،ادامه رسیدگی
به این پرونده را متوقف کرده است.

قتل  600نفر توسط پلیس آمریکا
طی  7ماه

از اول ژانویـ��ه  2015تاکن��ون
پلیس آمریکا بیش از  600نفر را
کش��ته که  10مـورد آن تنهـا در مـاهمـارس
سـال جـاری رخ داده اسـت .بـه نوشـته وبـگاه
«بیزینس اینس��ـایدر» این حوادث بـه عنوان
قابـل رویتتریـن رویدادهـا در آمریکا نشـانگر
اجرای قانونی هستند که در آن براساس رنگ
افراد قضاوت میشود .ایـن آمـار درحالی اسـت
کـه اخیرا ایندیپندنت گـزارش داد که از سـال
 2009ت��ا مه 2015در مجموع  3هزار و 667
نف��ر در آمریکا بهدس��ـت پلیس این کش��ـور
کشـتهشـدهاند.

اوکراین درصدد تشکیل
«ارتش مسلمان»

رهبر تاتاره��ای کریمه اعالم کرد،
اوکراین در تالش اس��ت یگانی از
مسلمانان تشکیل دهد .به گفته عبدالجمیل کرم
اوغلو ،این نیروها قرار است در منطقه خرسون در
مرزهای کریمه مستقر شوند و بر انتقال کاالها و
افراد بین اوکراین و این شبهجزیره نظارت کنند.
کرم اوغلو خاطرنشان کرد :این یگان از تاتارهای
کریم��ه ،تاتارهای ق��زاق ،ازبکه��ا ،چچنیها،
آذریها« ،ترکهای مسختی» و سایر گروههای
مسلمان تشکیل میشود .کرم اوغلو پس از حضور
در دومین کنگره جهانی کریمه در آنکارا با رجب
طیباردوغان ،رئیسجمهور ترکیه دیدار کرد.

شکنجه پسر قذافی در زندان

بوش��تم
تصاویر ش��کنجه و ضر 
«الس��اعدی القذافی» پسر «معمر
القذافی» رئیسجمهور مع��دوم لیبی در زندان
الهضبه وابسته به گروه شبهنظامی «فجرلیبی» لو
رفت .دادستان لیبی اعالم کرده است تحقیقات
درباره این تصاویر را آغاز میکند .در همینحال،
«سمیر غطاس» سخنگوی هیأت سازمان ملل
متحد برای کمک به لیبی نسبت به شکنجه و
بوشتم زندانیان بویژه الساعدی القذافی در
ضر 
زندانهای لیبی ابراز نگرانی کرد.

