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دورى از تجّمالت دنيا ميوه عقل است.
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مفتى داعش در کرکوک به هالکت رسيد
علی الحس��ينی س��خنگوى نيروهاى داوطلب مردمی عراق گفت مفتی گروه تروریس��تی داعش در کرکوک به هالکت 
رسيده است. وى افزود: نيروهاى داوطلب مردمی عراق طی عملياتی در نزدیکی یکی از روستاهاى شهرستان داقوق در جنوب 
کرکوک موفق شدند عبدالقادر العزیز مفتی داعش در کرکوک و سه تن از همراهان وى را به هالکت برسانند. الحسينی گفت 

نيروهاى داوطلب مردمی عراق به تعقيب تروریست هاى داعشی در الحویجه و اطراف آن همچنان ادامه می دهند.
هالکت یک صهيونيست در عمليات تيراندازی نزدیک نابلس

در اثر تيراندازى به س��مت خودروى یک شهرک نش��ين صهيونيس��ت، یک نفر کشته و چند نفر دیگر زخمی شدند 
و مجریان عمليات توانس��تند به س��المت از محل حادثه دور شوند. به گفته این شبکه، شهرک نشين صهيونيست کشته 
ش��ده در جریان این عمليات از ناحيه گردن هدف اصابت گلوله قرار گرفته و براى مداوا به بيمارس��تان انتقال داده شده 
بود، اما بعدا خبر مرگ وى منتش��ر ش��د. وى پسر یک شهرک نشين صهيونيست معروف به نام "موشه زار" بود که اکثر 

اراضی منطقه را به زور تصرف کرده بود.
دیلى استار

نامه  اعتراض مسکو به آنکارا درباره فعاليت تروریست ها در ادلب
وزارت دفاع روسيه در نامه هایی خطاب به ستادکل نيروهاى مسلح و سازمان اطالعات ملی ترکيه، به آنها در مورد ضرورت رعایت 
کامل رژیم آتش بس در منطقه کاهش تنش »ادلب« در خاک سوریه که کنترل آن برعهده آنهاست، تاکيد کرد. براساس تحقيقات 
صورت گرفته، تالش براى حمله به تاسيسات نظامی روسيه در سوریه در شب 6 ژانویه با استفاده از پهپادها توسط نيروهاى تروریستی 

از منطقه کاهش تنش "ادلب" که نيروهاى مسلح به اصطالح "مخالفان ميانه رو" در آنجا فعال هستند، صورت گرفته است.
دادن فناوری های جدید به تروریست ها گریبان غرب را خواهد گرفت

"فرانتس کلينتسویچ" نایب رئيس کميته امور دفاع و امنيت شوراى فدراسيون روسيه در گفت وگو با خبرگزارى »نووستی« 
گفت کشورهاى غربی با در اختيار تروریست ها قرار دادن فناورى هاى جدید نظامی براى ارتکاب حمله به تاسيسات نظامی 
روسيه در سوریه به کمک پهپادهاى نظامی که دست داشتن آمریکا در این قضيه دیگر ثابت شده است، در واقع »جن را از 
شيشه رها کرده است«. این مقام پارلمانی افزود: البته احتماال دیگر دليلی وجود ندارد که آمریکا را به نقض ضوابط اخالقی 

در روابط بين الملل متهم کرد، براى اینکه، همانطور که در زبان عامه گفته می شود، کار دیگر از کار گذشته است.
واشنگتن پست

وضعيت حقوق بشر عربستان هر روز بدتر مى شود
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود آورده است: وضعيت حقوق بشر در عربستان بدتر می شود و سرکوب جامعه مدنی 
و آزادى بيان در این کش��ور بی وقفه ادامه دارد. این س��ازمان افزود: عربس��تان از قانون مبارزه با تروریسم براى وارد کردن 
اتهامات مبهم به مدافعان حقوق بش��ر در دادگاه هاى بدنام سوء اس��تفاده می کند. در این بيانيه آمده است: دهها نویسنده، 

وکيل و مدافع حقوق بشر در عربستان پشت ميله هاى زندان هستند زیرا صرفا حق آزادى بيان خود را اعمال کرده اند.
مانع دستيابى حزب اهلل به سالح های بر هم زننده توازن مى شویم

بنيامين نتانياهو نخست وزیر رژیم صهيونيستی گفت تل آویو اقدامات الزم براى خنثی کردن تالش ها به منظور انتقال 
سالح هاى بر هم زننده توازن به حزب اهلل از خاک سوریه را انجام می دهد. وى افزود: ما از چندین سال قبل سياستی براى 
جلوگيرى از انتقال سالح هاى بر هم زننده توازن به حزب اهلل از خاک سوریه درپيش گرفتيم. این سياست تغيير نکرده و هر 
وقت نياز باشد، اجرا می شود. این اظهارات نخست وزیر رژیم صهيونيستی ساعاتی پس از بيانيه فرماندهی ارتش و نيروهاى 
مسلح سوریه درباره دفع سه حمله موشکی این رژیم به پایگاه هاى نظامی منطقه قطيفه واقع در حومه دمشق مطرح شد.

جروزالم پست

هدف بمب های ما آمریکاست نه کره جنوبى 
نخستين دور از مذاکرات رسمی ميان دو کره، که به مدت بيش از دو سال در آن وقفه افتاده بود، برگزار شد. مقام هاى 
کره شمالی و کره جنوبی اعالم کردند که با انجام مذاکرات براى حل مشکالت و جلوگيرى از تنش هاى احتمالی موافقت شده 
اس��ت. »رى سون گوین« رئيس هيات مذاکره کننده کره شمالی گفت: »هدف از همه تسليحات ما ازجمله بمب هاى اتمی، 

بمب هاى هيدروژنی و موشک هاى بالستيک، صرفا آمریکاست و نه برادران ما )در کره جنوبی(، چين یا روسيه.«
رهبر حزب جدایى طلب کاتالونيا استعفا کرد

آرتور ماس رئيس جمهور س��ابق کاتالونيا در س��خنانی تاکيد کرد که از رهبرى حزب سياسی جدایی طلب کاتالونيا 
استعفا می کند تا مسير را براى رهبران جدید جنبش استقالل طلب کاتالونيا هموار کند. استعفاى آرتور ماس پس از آن 
اس��ت که گزارش هایی درباره اختالفات درونی این حزب منتش��ر شده است. پس از همه پرسی اکتبر سال گذشته که از 
س��وى دولت اسپانيا و دادگاه قانون اساسی این کشور غيرقانونی اعالم شد، مادرید به طور مستقيم اداره امور کاتالونيا را 

برعهده گرفت و این مساله موجب بروز اختالفاتی بين رهبران حزب جدایی طلب کاتالونيا شده است.
چاینا دیلى

مترجم: حسين ارجلو2018/01/10كیوسك

یادداشت

روزهای انتخابات
علی تتماج 

 عراق سال 2018 را در حالی آغاز کرد که سال 2017 را 
با پيروزى بر تروریسم به پایان رساند. بسيارى بر این عقيده اند 
که اتحاد ارتش و نيروهاى مردمی موجب ش��د تا این کش��ور 
بتوان��د به نوعی ثبات نس��بی امنيتی دس��ت یابد هر چند که 
همچنان با برخی چالش هاى امنيتی و تحرکات تروریس��ت ها 
مواجه اس��ت اما مسير امنيتی مناس��بی را سپرى می کند که 
آینده اى مثبت را پيش روى این کش��ور قرار می دهد. آنچه در 
س��ال 2018 براى عراق مطرح می شود این نکته است که این 

کشور خود را براى انتخابات پارلمانی آماده می سازد. 
انتخابات��ی که روند سياس��ی و چگونگی چينش س��اختار 
آینده عراق را تعيين و حتی بر سياس��ت خارجی آن تاثيرگذار 
خواهد بود. در این ميان چند نکته مهم مطرح است که در این 
روند تاثيرگذار خواهد بود. نخست چگونگی حضور جریان هاى 
سياسی و مردم نهاد در انتخابات است. خواست مردم عراق آن 
اس��ت که افراد و جریان هایی وارد پارلمان شوند که از یک سو 
داراى رفتارهاى غيرسازنده براى کشور نبوده باشند و از سوى 
دیگ��ر توان ارائ��ه راهکارهایی براى رفع بحران هاى کش��ور را 

داشته باشند. 
در ط��ول دوره اخير پارلمان ع��راق برخی جریان ها و افراد 
در مس��ير همراهی با دش��منان عراق گام برداش��ته و حتی به 
حمایت از تروریس��ت ها پرداختند. حذف چنين جریان هایی از 
مطالبات اصلی مردم عراق اس��ت. در این ميان برقرارى امنيت 

و ثبات در عراق پساداعش موجب می شود که قطعا جریان هاى 
بس��يارى در انتخابات حضور یابند و در این ميان رویکرد مردم 
ب��ه جریان هایی ک��ه در امنيت و حل بحران هاى کش��ور نقش 
گس��ترده اى داشتند قطعا بيشتر خواهد بود. جریان هایی مانند 
حشدالشعبی و نيروهاى مردمی که به رغم فشارهاى بسيار در 
چارچوب خواس��ت ملت گام برداشتند می توانند ابعاد جدیدى 
از وظایف را آغاز کنند که محور آن را حضور در عرصه اجرایی 
براى بازسازى کشور تشکيل می دهد. آنچه در سال هاى اخير در 
روند سياس��ی عراق مشاهده می شود عدم وجود افرادى دلسوز 
و مردم نهاد در پارلمان اس��ت که از یک سو روند قانون گذارى 
را مختل کرده و از س��وى دیگر زمينه ساز چالش هاى سياسی 
وامنيتی در کش��ور شده اس��ت. ورود جریان هاى مردم نهاد در 

پارلمان مولفه اى مهم در تحقق این امر می تواند باشد. 
دوم آنکه اهميت موقعيت منطقه اى عراق چنان اس��ت که 

دش��منان این کش��ور تحرکات بس��يارى براى مقابله با داشتن 
ساختارى سياس��ی و امنيتی با ثبات داشته باشند. کشورهایی 
مانند آمریکا و س��عودى که همواره به دنبال بی ثباتی در عراق 
بوده اند اکنون نيز ب��راى ایجاد پارلمان ناکارآمد و حتی گرفتار 
درگيرى ه��اى قومی و فرقه اى طراحی خواهند داش��ت. ایجاد 
جریان هاى ساختگی و غيرمردمی نظير اقداماتی که در گذشته 
ص��ورت داده و اف��رادى همچون طارق الهاش��می را به قدرت 
رس��اندند که زمينه بحران هاى بسيار در کشور شد می تواند از 

محورهاى این تحرکات باشد. 
رویک��رد مردم ب��ه جریان هاى مردم نهاد و دلس��ور امنيت 
و ثب��ات عراق می توان��د مولفه اى براى مقابله ب��ا این تحرکات 
باش��د که نمود عينی دستاوردهاى این وضعيت را در مبارزه با 
تروریسم می توان مشاهده کرد که زمينه ساز برقرارى امنيت و 

ثبات در عراق و حتی منطقه شد. 

اذان ظهر

12:12

اذان مغرب

17:30

اذان صبح فردا

05:46

طلوع آفتاب فردا 

07:14

پنج شنبه 21 دی 1396  
سالهفدهم  

شماره4656 

 www.siasatrooz.ir  @vijeha_siasatrooz

 صاحب  امتياز: علي  یوسف پور
 مدیر مسئول: محمد پيرعلي

 سردبير: محمد صفري
 دبير شورای سياست گذاری: حسن اخترى

 دبير تحریریه: مهدى رجبی
 سياست: کتایون مافی

 + سياست: مائده شيرپور
 بين الملل: قاسم غفورى

 سياست خارجه: هدى دهقان بذرافشان
 اقتصاد: سارا عليارى

 جامعه: محسن رجبی
 فرهنگ و هنر: مهدى رجبی

 سایت: سيد مهدى لنکرانی
 ترجمه: حسين ارجلو 

 عکاس: فرجاد جوالنی - امير مرشدزاده
 مدیر اجرایى و سازمان آگهي ها: ابوالفضل بهمن آبادى 88006969

 چاپ: بامشادسبز 44545054 
 نشاني: ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، کوچه بابک، 

پالک 16 
 تلفن: 6-88013870  نمابر: 88007575 

 کدپستي: 1438634871  شاپا: 3947- 2008

خيری��ه  بني��اد  دبي��رکل 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
بين المللی پزشکان مسلمان و 
محب اهل بيت)ع( با ارس��ال 
نامه اى به »زید رعد الحسين« کميسر عالی حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل متحد، فراهم آوردن ش��رایط 
آزادى و تح��ت درمان قرار گرفتن »ش��يخ ابراهيم 

زکزاکی« رهبر شيعيان نيجریه را خواستار شد.
در این بيانيه آمده است اینجانب به نمایندگی 
از بني��اد خيریه بين المللی پزش��کان مس��لمان به 
استحضار می رس��انم که در روزهاى اخير اخبارى 
نگران کننده مبنی بر وخامت ش��دید حال ش��يخ 
»ابراهي��م زکزاک��ی« روحان��ی محب��وب و رهبر 
شيعيان نيجریه منتشر شده است. بنابر این اخبار، 
وى بس��ختی تکلم می کند و بخش هایی از بدن او 
نيز از کار افتاده است. یکی از پزشکان که به شيخ 
زکزاکی دسترسی یافته است احتمال می دهد که 

او در زندان دچار سکته مغزى شده باشد.همچنين 
اعضاى جنبش اس��المی نيجریه که شيخ زکزاکی 
رهبر آن اس��ت، با صدور بيانيه اى اعالم نموده که 
یک دست و یک چشم شيخ ابراهيم زکزاکی از کار 
افتاده و با توجه به عدم مراقبت پزشکی از او، یک 

چشم دیگر شيخ زکزاکی هم ضعيف شده است.
الزم به ذکر اس��ت که رهبر ش��يعيان نيجریه 
و همس��ر وى بيش از دو س��ال است که به شکلی 
وحش��يانه و پس از حمله ارت��ش نيجریه به خانه 
آن��ان و کش��تار جمعی از مس��لمانان ش��يعه، به 
 ص��ورت غيرقانونی بازداش��ت و تح��ت حصر قرار 
داش��ته اند. این در حالی اس��ت ک��ه دادگاه عالی 
نيجریه حکم آزادى ش��يخ زکزاکی را صادر نموده 
است وليکن دولت نيجریه همچنان از آزادى ایشان 
س��ر باز می زند. لذا با توج��ه به وضعيت اضطرارى 
این روحانی سرش��ناس و ض��رورت معالجه فورى 

ایشان، از آن س��ازمان محترم تقاضا داریم اقدامی 
ف��ورى در جهت تماس با دول��ت نيجریه و فراهم 
آوردن ش��رایط آزادى و تح��ت درمان قرار گرفتن 
شيخ زکزاکی اتخاذ نماید. بنياد خيریه بين المللی 
پزشکان مس��لمان با توجه به رسالت انسانی خود 
آمادگی دارد در صورت فراهم ش��دن ش��رایط در 
اسرع وقت هيئتی را براى معالجه شيخ زکزاکی به 

نيجریه اعزام نماید.
بدیه��ی اس��ت هرگون��ه خطرى ک��ه متوجه 
س��المتی این روحانی برجس��ته مس��لمان گردد 
مس��ئوليت آن در وهله اول متوجه دولت نيجریه 
خواهد بود. پاسخ عاجل شما و اعالم نتيجه اقدامات 
موجب نهایت تشکر خواهد بود. الزم به ذکر است 
دختر ش��يخ ابراهيم زکزاکی رهبر شيعيان نيجریه 
از حمله نيروهاى پليس به تظاهرات کنندگان براى 
آزادى شيخ خبر داد. بنابر اعالم دختر شيخ ابراهيم 

زکزاکی، تظاهرات کنندگان روز سه شنبه به منظور 
درخواست براى آزادى شيخ راهپيمایی کرده بودند 

که نيروهاى پليس نيجریه به آنها حمله ور شدند.
براس��اس این گ��زارش، نيروه��اى نيجریه به 
س��مت تظاهرات کنندگان تيراندازى کرده و از گاز 
اشک آور استفاده کردند ولی از تعداد زخمی شدگان 
خبرى در دسترس نيست. دختر شيخ زکزاکی در 
عين حال از زخمی شدن یک نفر با نام شيخ قاسم 

عمر س��وکوتو خبر داد. وى همچنين از دستگيرى 
بي��ش از صد نفر از جمل��ه 59 زن و 52 مرد خبر 
داد ولی به گفته وى هنوز خبرى از شهادت کسی 
منتشر نشده اس��ت. دختر شيخ زکزاکی در پایان 
اظهار داشت: خدا را ش��کر مردم اینقدر استقامت 
کردند تا اینکه نيروهاى پليس پا به فرار گذاش��ته 
و خودروهایش��ان را جا گذاشتند. پليس همچنين 

نسبت به کشيدن چادر خانم ها مبادرت نمود.

طى ارسال نامه ای به کميسر عالى حقوق بشرسازمان ملل مطرح شد؛

درخواست جهانی برای آزادی شیخ زکزاکی

یه  یه برای آزادی سور گام های بلند سور
ارت��ش س��وریه و نيروه��اى متح��د در 

جدیدترین عمليات خود در استان ادلب چ�����الش
موفق شدند، شهرک راهبردى »الجابریه« 

را از تروریست هاى جبهه النصره با ز پس بگيرند.
 ارت��ش س��وریه و نيروه��اى مقاومت در ادام��ه عمليات 
خود به س��مت فرودگاه نظامی »ابوالظهور« شامگاه سه شنبه 
موفق به پيش��روى شدند. این ش��هرک در کنار راه آهنی واقع 
ش��ده اس��ت که به ش��هرک »ابوالظهور می رس��د و مشرف بر 
شهرک هاى »معریا و الحصية« است؛ لذا این دو شهرک نيز از 
نظر آتشبارى، ساقط ش��ده به شمار می روند. نيروهاى سورى 

پيش��تر، نيز از نظر آتشبارى بر جاده اى سيطره پيدا کردند که 
از ش��هرک »معره النعمان« به ابوالضهور وصل می ش��د. با این 
پيش��روى، ارتش سوریه توانسته است از شهرک الجابریه خود 

را به شش کيلومترى فرودگاه ابوالظهور برساند. 
گروه دیده بان حقوق بشر سوریه مدعی شد که در منطقه 
صلنفه ش��هر الذقيه یک انفجار رخ داده است. درگيرى ارتش 
س��وریه با جبه��ة النصره و گروههاى متح��د آن در محورهاى 
نزدی��ک به ف��رودگاه نظامی ابوالظهور در ادلب ش��دت گرفته 
اس��ت. عمليات ارتش سوریه در جنوب شرقی ادلب،  از حدود 
یک تا دو ماه گذش��ته آغاز ش��ده که ش��امل بخشی از شمال 
اس��تان حماه، جنوب غرب استان حلب و جنوب شرقی استان 

ادلب می شود. 

نگرانی از وضعيت حقوق بشر در امارات
دفتر کميساریاى عالی حقوق بشر سازمان 

ملل با انتش��ار گزارش��ی درب��اره وضعيت حق�وق بش�ر
حقوق بشر در امارات اعالم کرد، دولت این 
کش��ور آزادى بيان را س��رکوب، زندانيان را شکنجه و به کارگران 
بيگانه ستم می کند و تبعيض عليه زنان قائل است و قوه قضایيه 

زیر نظر قوه مجریه و سازمان هاى امنيتی فعاليت می کند.
گزارش مذکور پنجم ژانویه آماده ش��ده و احتمال می رود در 
بيست و نهمين نشست کميسيون حقوق بشر در 15 تا 26 همين 
ماه بررس��ی ش��ود. در این گزارش درباره آزادى بيان آمده است، 
به محض اظهار نظر و انتقاد از برخی نهادها، اش��خاص زندانی و 

محاکمه می شوند. دفتر کميساریاى عالی حقوق بشر سازمان ملل 
بازداش��ت افراد بيرون از چارچوب قانون تنها به بهانه تروریس��ت 
بودن آنها و ارتکاب جنایت ها عليه امنيت کش��ور را محکوم کرد. 
طبق این گ��زارش، امارات براى اعتراف گرفتن از زندانيان آنها را 

شکنجه کرده و از مراقبت هاى پزشکی محروم می کند.
این نهاد خواهان آزادى احمد منصور، فعال حقوق بشر شد واز 
اینکه دولت امارات به خاطر اظهارنظر و همکارى با سازمان هاى 
بين المللی حقوق بشر او را مورد اذیت و آزار قرار دهد، ابراز نگرانی 
کرد. این سازمان همچنين خواهان آزادى "اسامه نجار" و "تيسير 

نجار" از زندان و ناصر بن غيث از دانشگاه شد.
کميس��اریاى عالی حقوق بش��ر س��ازمان ملل اعالم کرد، 

دادگاه هاى امارات استقالل ندارند.


