
دو گروه حقوق بشري سرشناس در امريكا از باراك اوباما 
خواستند ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه هاي اطالعاتي 
اين كش��ور را مورد عفو قرار دهد. به گزارش ايس��نا، به 
نقل از اينديپندنت اين دو سازمان اتحاديه آزادي هاي 
مدني امريكا و عفو بين الملل هستند كه به همراه يك 
گروه ديگر موس��وم به كمپين حقوق بشر و چند گروه 
كوچك ديگر برنامه ريزي كرده اند تا امروز )چهارشنبه( 
كمپيني را تحت عنوان كمپين عفو اسنودن همزمان با 
انتشار فيلمي درباره اين افشاگر امريكايي به كارگرداني 
اوليور استون، به راه بيندازند. بن ويزنر، وكيل اسنودن 
و يكي از مديران اتحاديه آزادي هاي مدني امريكا چند 
روز پيش در مراسم افتتاحيه فيلم »اسنودن« گفت: من 
فكر مي كنم اوليور استون در عرض دو ساعت كارهاي 
بيشتري به نفع ادوارد اسنودن در مقايسه با تالش هاي 
وكالي او در عرض سه سال انجام مي دهد. قرار است فردا 
در جريان يك كنفرانس خبري اسنودن از طريق ويديو 
كنفرانس از مس��كو كه از زمان انتشار افشاگري هايش 
به آنجا پناه برده، س��خنراني كند. براس��اس آمارهاي 
وزارت دادگس��تري امريكا باراك اوباما اگرچه در طول 
رياست جمهوري اش بيشتر از هر رييس جمهور ديگري 
به كاهش مجازات زنداني ها پرداخته اما تنها 70 حكم 
عفو رياست جمهوري صادركرده است. ويزنر تاكيد كرد: 
تا زماني كه دولت امريكا نخواهد اتهامي متناسب عليه 
اس��نودن مطرح كند و ما نيز حرفي درباره اين مس��اله 
نزنيم، محاكمه عادالنه اي وجود نخواهد داشت. اين البته 
به آن معني نيست كه يك نوع ديگري از توافق جاي آن را 
بگيرد. من فكر مي كنم پاسخ مناسب به پرونده اسنودن 

مجازات نيست، بلكه بايد از او تشكر كنيم. 

 دولت تركيه براي نخستين بار رسما از امريكا خواست 
تا »فتح اهلل گولن« را موقت و مش��روط بازداشت كرده 
و به اين كشور تحويل دهد. به گزارش فارس، درحالي 
كه مقامات تركيه بارها گفته اند »درخواس��ت رسمي 
جهت اس��ترداد فتح اهلل گولن« را به امريكا داده اند اما 
دوباره رس��انه هاي تركيه از درخواست رسمي وزارت 
دادگستري اين كشور براي بازداشت اين اپوزيسيون 
امريكانشين خبر مي دهند. وزارت دادگستري تركيه 
روز سه شنبه رسما از اياالت متحده خواست تا گولن را به 
جرم طراحي كودتا عليه دولت منتخب مردم بازداشت 
كند. بر اين اساس، اين نخستين درخواست تركيه براي 
»بازداشت موقت و مشروط« گولن در امريكاست. ماه 
گذش��ته هياتي از تركيه راهي امريكا شد تا با مقامات 
وزارت دادگستري اين كشور ديدار كرده و اسنادي را 

دال بر مجرم بودن گولن به آنها ارايه كنند. 

وزي��ر دفاع بلژيك اع��الم كرد كه 30 نظام��ي ديگر را 
براي كمك به عمليات آزادسازي شهر موصل به عراق 
اعزام خواهد كرد. به گزارش ايسنا، وزير دفاع بلژيك در 
گفت وگو با راديو وي. آر. تي اين كشور اعالم كرد: وزارت 
دفاع حدود 30 نظامي را تا پيش از پايان س��ال جاري 
ميالدي براي حمايت از نيروه��اي عراقي در عمليات 
آزادسازي موصل و كمك به آنها، به عراق ارسال خواهد 
كرد. مسووليت سربازان بلژيكي در عراق تنها به حمايت 
از نيروهاي عراقي محدود خواهد بود. بلژيك هم اكنون 
بيش از 100 سرباز، مربي و مشاور نظامي در عراق دارد 
و 6 جنگنده نيز براي بمباران داعش در عراق و سوريه 

به خاورميانه اعزام كرده است. 

اسامه جمال، دبيركل شوراي نهادهاي اسالمي امريكا 
در مصاحب��ه با ايالف گفت: ما ب��ا دو حزب دموكرات و 
جمهوري خواه تماس برقرار مي كنيم و اكنون ديدارها 
با مسووالن كمپين انتخاباتي ترامپ را آغاز كرده ايم. ما 
براي بررسي بسياري از مسائل و آگاهي يافتن از ميزان 
آمادگي وي براي پيوس��تن مس��لمانان به كمپينش 
و فعالي��ت آنها در دول��ت وي در صورت پي��روزي در 
انتخابات با وي ديدار خواهيم كرد. من هفتم آگوست 
گذشته با هدف تقويت طرح يك ميليون راي دهنده كه 
از پوشش دهي رس��انه اي جهاني برخوردار شده است، 
ديدار كردم. هدف اصلي تشويق مسلمانان براي شركت 
بي سابقه در انتخابات در تمامي ايالت ها و شهرهاست. 
ما با اقليت هاي ديگر نيز تماس برقرار مي كنيم تا جبهه 

جديدي را براي بسيج تمامي امكانات تشكيل دهيم. 
وي درباره چگونگي برخورد با آنها به عنوان نهادهايي 
در اين انتخابات و امكان ترغي��ب راي دهندگان براي 
راي دادن به يك نامزد مشخص گفت: ما از هيچ كسي 
حمايت نمي كنيم، با اين حك��م كه نهادهايي معاف از 
پرداخت ماليات هس��تيم، اما در هر حال كس��ي كه از 
اقليت مسلمان انتقاد و مسلمانان را از ورود به كشور منع 
مي كند احتماال حمايتي از اين اقليت دريافت نمي كند. 

گروه جهان| پس از آزمايش اتمي كره شمالي 
كه مقياس��ي در حدود 10 كيلوتن داشت، حاال 
به نظر مي رس��د اياالت متحده، قصد دارد وارد 
عمل ش��ود و بخش��ي از قدرت نظامي خود را به 
رخ پيونگ يانگ بكش��اند. امريكا روز گذش��ته 
جنگنده بمب افكن مافوق صوت B-1B با قابليت 
بمباران اتمي را بر فراز ش��به جزيره كره به پرواز 
درآورد. طبق گزارش خبرنگار آسوش��يتدپرس 
اين بم��ب افكن ها را از پايگاه هوايي اوس��ان در 
120 كيلومتري از مرز با كره ش��مالي مشاهده 
كردند. اين جنگنده بمب افكن ها مس��لح ترين 
هواپيماه��اي جهان به ش��مار مي آيد كه گفته 
مي ش��ود بدون اينكه در كره جنوبي فرود بيايد 
به گوام رفته و در پايگاه نيروي هوايي اندرسون 

فرود آمده است. 
گفتني است اينگونه اقدامات زماني كه دشمني ها 
در ش��به جزيره باال مي گيرد رخ مي دهد و امريكا 
تالش مي كند در مواقع حساس يك مانور قدرت 
بر فراز كره انجام دهد. كره جنوبي هرچند سالح 
هس��ته اي ندارد اما متكي به اياالت متحده و زير 
چتر هسته اي امريكا قرار دارد كه عنوان يك عامل 
بازدارنده در مقابل كره شمالي به حساب مي آيد. 
واشنگتن همچنين 28هزار سرباز در كره جنوبي 

و همچنين ده ها هزار س��رباز را در ژاپن مس��تقر 
كرده است. B-1B  در حال حاضر طبق معاهده 
خلع سالح هاي هسته حامل سالح هاي هسته اي 
نيس��ت. اما اياالت متحده هنوز آنها را تبديل به 
بمب افكن هاي B-1s نكرده كه تبديل به جنگنده 
بمب افكن سنگين غير هسته اي شود. هرچند كه 
امريكايي ها نمي خواهند در خصوص قابليت اين 
بمب افكن ها نظري بدهند اما تحليلگران معتقدند 
كه اين هواپيماها با پيكربندي مجدد مي توانند 

حامل سالح هاي هسته اي شوند. 
كره شمالي كامال از حضور اياالت متحده در شبه 
جزيره و آنچه كه تهديد هسته اي اياالت متحده به 
شمار مي آيد آگاه است. پيونگ يانگ از آنجايي 
ك��ه حضور نظامي امريكا در اي��ن منطقه را يك 
خصومت جدي با خود مي داند از همين رو برنامه 
هسته اي را نيز در اين راستا توجيه پذير مي داند. 
هفته گذشته كره ش��مالي آزمايش پنجم خود 
را موفقي��ت آميز به انج��ام رس��اند. آنگونه كه 
پيونگ يانگ مي گويد به يك كالهك استاندارد 
براي حمل بر روي موشك هاي بالستيك دست 
پيدا كرده ك��ه اين موضوع موجب نگراني تعداد 
زيادي از كشورهاي خارجي شده است زيرا اگر 
پيون��گ يانگ به قابلي��ت كالهك هاي كوچك 

دست پيدا كند عمال با موشك هاي دور برد خود 
مي تواند اياالت متحده را نيز هدف بگيرد. 

كارشناس هس��ته اي، زيگفريد هكر، كه به طور 
منظم از تاسيسات هسته اي كره شمالي بازديد 
كرده، تخمين مي زند كه ممكن است كره شمالي 
سوخت حدود 20 بمب هسته اي را تا پايان سال 
2016 به دست آورد كه نشان مي دهد در طول 
يك س��ال هفت بمب جديد توليد كرده اس��ت. 
هك��ر همچنين مي گويد كه او نگ��ران آزمايش 
اخير پيونگ يانگ است چرا كه ممكن است يك 
حس كاذب اعتماد به نفس به آنها منتقل كند. 

گفتني اس��ت در س��ال 2008 ش��ش كش��ور 
مذاكراتي را با هدف خلع س��الح كره شمالي از 
بمب اتمي آغاز كردند كه متاس��فانه با شكست 
مواجه ش��د. از آن زم��ان با وج��ود تحريم هاي 
بين الملل��ي پيونگ يانگ به توس��عه بمب هاي 

هسته اي خود ادامه داد. 
كارشناسان معتقدند كه رفتارهاي كره شمالي 
روز به روز غير قابل پيش بيني تر مي  شود حتي 
مي توان انتظار داشت كه به زودي آزمايش ششم 

هسته اي نيز انجام شود. 
وزارت دفاع كره جنوبي روز دوش��نبه گفت كه 
مقامات اطالعاتي ك��ره جنوبي و اياالت متحده 

معتقدند كره ش��مالي اين توانايي را دارد كه در 
هر زمان ممكن يكي ديگر از آزمايش هاي اتمي 
خود را در سايت آزمايش هسته اي پونگي ري كه 
پنج آزمايش اتمي قبلي صورت گرفته انجام دهد. 
با اين حال س��ئول، واش��نگتن و ساير متحدان 
آنها عهد كرده اند كه اعمال فش��ار و تحريم هاي 
بيشتري را عليه كره ش��مالي وضع كنند. ژنرال 
وينسنت بروكس فرمانده نيروهاي اياالت متحده 
در كره طي بيانيه اي اعالم كرد: ما هرروز در حال 
تقوي��ت اتحاد بايكديگر در پاس��خ به رفتارهاي 

پرخاشگرايانه كره شمالي هستيم. سونگ كيم، 
فرستاده ويژه اياالت متحده در امور كره شمالي، 
پس از مالقات با مقامات سئول گفت: واشنگتن 
در حال همكاري نزديك با ديگر كش��ورها براي 
به كار گرفتن تحريم ه��اي جديد و قوي تر عليه 
كره ش��مالي اس��ت. همچنين روز سه ش��نبه، 
پارك گئون هاي رييس جمهوري كره جنوبي به 
ارتش دستور داد، زماني كه كره شمالي موشك 
هسته اي به سمت كره جنوبي شليك كرد آن را 

با خاك يكسان كنند. 

گروه جه�ان| نيروهاي ويژه امري��كا بايد از فيليپين 
بروند. اين تازه ترين موضع گي��ري »رودريگو دوترته« 
رييس جمهور فيليپين اس��ت. مردي كه در چندهفته 
اخير به دليل اظهارنظرهاي ضدامريكايي اش در صدر 
اخبار قرار داشته است. دوترته مي گويد كه امريكايي ها 
بايد بروند چرا كه اين امريكايي ها هستند كه آتش شبه 
نظامي گري اس��المي )!( را در منطقه روشن كرده اند. 
اين نخستين باري اس��ت كه دوترته علنا عليه حضور 
س��ربازان امريكايي در كشورش موضع گيري مي كند. 
واش��نگتن مي گويد كه هنوز هيچ درخواست رسمي 
از سوي فيليپين براي خارج شدن نظاميان اين كشور 
دريافت نكرده است اين در حالي است كه به نظر مي رسد 
امريكايي ها چندان سخنان دوترته را جدي نمي گيرند 
و جاش ارنست، سخنگوي كاخ سفيد هم مي گويد كه 
رييس جمهور فيليپين عالقه وافري به اظهارنظرهاي 
رنگين و پرس��روصدا دارد. وي همچني��ن دوترته را با 
دونال��د ترامپ، نام��زد جمهوريخواه��ان از اين حيث 

مقايسه كرده است. 
دوترته در ماه ژوئن به رياس��ت جمهوري در فيليپين 
رسيد و از همان زمان هم رابطه پرتنشي را با امريكا آغاز 
كرده است. وي به صراحت و در مألعام از سياست هاي 
امنيتي امريكا در حوزه سياست خارجي انتقاد مي كند 
و تاكيد دارد كه نمي خواهد كشورش وابسته به امريكا 
باشد. اين در حالي است كه اتحاد بر روي كاغذي ميان 
امريكا و فيليپين از س��ال ها پيش وجود داشته و دارد. 

امريكايي ها در س��ال 2002 ميالدي، يك سال پس از 
حادثه يازده سپتامبر، نيروهايي را براي آموزش، مشاوره 
و ارايه اطالعات و تجهيز سربازان فيليپيني براي مبارزه 
با شبه نظاميان وابسته به القاعده در اين كشور موسوم 
به ابوسياف مستقر كردند. در سال 2015 ميالدي بود 
كه به دستور باراك اوباما بخش اعظمي از اين نيروها از 
خاك فيليپين خارج شدند اما برخي از مستشاران نظامي 
امريكا در جنوب فيليپين باقي ماندند. به نظر مي رسد كه 
دوترته به دنبال خارج كردن اين افراد از فيليپين است. 
البته رييس جمهور فيليپين نگفته اس��ت كه چگونه 
مي خواهد نيروه��اي امريكايي را از كش��ورش بيرون 
براند. سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا نيز در پاسخ 
به سوال خبرنگاران در خصوص اظهارات دوترته گفت 
كه از اين اظهارنظرها آگاهي دارد اما تاكنون درخواست 
رسمي از سوي فيليپيني ها در اين خصوص نشده است 
و بر تعهد فيليپين بر متحدانش تاكيد كرد. دوترته در 
بخش هايي از سخنان روز گذشته خود به نقش سربازان 
امريكايي در كشتن مسلمانان در منطقه هايي از فيليپين 
در دهه 90 اشاره كرده و تاكيد داشت كه آن حركت بود 
كه منجر به طغيان اقليت مسلمان در جنوب فيليپين 
شد. وي در بخش هايي از سخنانش گفت: تا زماني كه 
در كنار امريكا ايستاده باشيم رنگ صلح را در اين كشور 
نخواهيم ديد. وي در جريان سخنراني خود تصاويري 
از زنان و كودكان مس��لماني را نش��ان داد كه توس��ط 
امريكايي ها در دهه 90 به زنجير كش��يده شده بودند و 

امريكايي ها در اين تصاوير باالي گورهاي دسته جمعي 
ايستاده بودند. دوترته چندبار در سخنانش تاكيد كرد 
كه نيروهاي وي ژه امريكايي بايد بروند، بايد بروند، بايد 
بروند. دوترته همچنين تاكيد داشت كه به دنبال تنش 
با امريكا نيست اما اين مساله تضادي با درخواست وي 
براي لزوم خارج ش��دن سربازان امريكايي ندارد. هفته 
گذش��ته در حاشيه نشست آ س��ه آن بود كه دوترته با 
كلمات نامناس��بي در خصوص ب��اراك اوباما صحبت 
كرد كه همان اظهارنظر منجر به كنسل شدن ديدار او 
با رييس جمهور امريكا شد هرچند دو نفر يك روز پس 

از آن اظهارات در حاش��يه اختتاميه با هم دست دادند 
و ديدار بس��يار كوتاه و غيررسمي با هم داشتند. در آن 
ديدار دوترته تاكيد كرد كه منظورش از عبارت حرام زاده 
اوباما نبوده است. با اين همه وي پس از بازگشت از چين 
بازهم بر طبل امريكاس��تيزي مي كوب��د. در حالي كه 
دوترته در چندماه اخير اظهارات ضدامريكايي بسياري 
داشته است تمايل بسياري به گسترش رابطه با چين 
پيدا كرده است و اين در حالي است كه چين و فيليپين 
همواره به دليل اختالف هاي مرزي با هم رابطه پرتنشي 

را تجربه مي كردند. 

سرخط خبرها گزارش روز  امريكا

11جهان Jahan@etemadnewspaper.ir

افغانستان از برخي ايالت هاي امريكا امن تر است 
دونالد ترامپ، نامزد جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري امريكا، افغانستان و كشورهاي جنگ زده را امن تر از برخي ايالت هاي كشورش دانست. ترامپ در تازه ترين سخنراني تبليغاتي خود سياست هاي 
هيالري كلينتون را عامل افزايش بيكاري و فرار مشاغل از اين كشور دانست و افزود: اوضاع در شهرهاي كوچك امريكا فاجعه بار است. شما مي توانيد به كشورهاي جنگ زده برويد و خواهيد فهميد كه اين 
كشورها از برخي  ايالت هاي داخلي امريكا امن تر هستند. ما بايد امنيت و آرامش را در اين ايالت ها برقرار كنيم. 

اوضاع »فعال« در سوريه آرام است 
بيم و اميدهاي يك آتش بس 

چند س��اعت دوام خواه��د آورد؟ اين 
سوالي است كه در نخستين روز برقراري 
آتش بس در سوريه بارها و بارها به سو ژه اي براي نگارش 
تحليل هاي پيش گويانه متفاوت بدل شده است. صبح 
روز گذشته خبر آمد كه در 15 ساعت نخست برقراري 
آتش بس حتي خبري از كش��ته ش��دن يك ش��هروند 
غيرنظامي در ناآرامي ها نيز به ميان نيامده اس��ت. اين 
خبر خوبي براي كشوري است كه در 5 سال گذشته به 
ندرت يك روز آرام را پش��ت سرگذاشته است. ديده بان 
حقوق بشر سوريه مي گويد كه در ساعات اوليه خبرهايي 
در خصوص تيراندازي در برخي مناطق از جمله شمال 
حما به گوش رسيده بود اما با ورود به نخستين ساعات 
روز دوشنبه اين ناآرامي هاي پراكنده هم جاي خود را به 
آرامش نسبي داد. اين دومين بار در هشت ماه گذشته 
است كه امريكا و روسيه تالش مي كنند فضاي تنفسي در 
سوريه در سايه آتش بس پس از 5 سال بحران ايجاد كنند 

اما موفقيت اين تالش به عوامل بسياري بستگي دارد. 
23 بار نقض آتش بس توسط معارضه

در ميان اخب��ار ضد و نقيض در خصوص پايبندي تمام 
طرف ها ب��ه آتش ب��س، وزارت دفاع روس��يه عصر روز 
سه ش��نبه اعالم كرد كه ارتش س��وريه در 24 س��اعت 
گذش��ته به طور كامل به آتش بس در س��وريه پايبند 
بوده اس��ت. مس��كو مي گويد با وجود پايبندي ارتش 
س��وريه، معارضين سوريه دس��ت كم 23 بار آتش بس 
را نقض كرده اند. حلب و دمش��ق مناطق��ي بوده اند كه 
به گفته مسكو بيش��ترين تعداد نقض آتش بس در آنها 

ثبت شده است. 
متن محرمانه منتشر شود 

در حالي كه حس��ين جابري انصاري، مع��اون عربي و 
آفريقايي وزارت امور خارجه كشورمان براي رايزني در 
خصوص مسائل منطقه اي از جمله سوريه راهي مسكو 
شده اس��ت، وزارت خارجه روسيه اعالم كرد كه روسيه 
و ايران اختالفي در مورد توافق واشنگتن و مسكو براي 
آتش بس در س��وريه ندارند. همزمان ب��ا اين اظهارنظر 
روس��يه، »س��رگئي الوروف« وزير امورخارجه روسيه 
پيشنهاد داد متن توافق محرمانه ميان واشنگتن و مسكو 
درباره آتش بس در سوريه از حالت محرمانه خارج شده 
و منتشر شود. به گزارش خبرگزاري »اينترفكس«، اين 
توافق ظاهرا يك بسته شامل 5 سند مجزا در خصوص 
آتش بس سوريه است كه بر اساس آن قرار است يك مركز 
عملياتي مشترك ميان دو كش��ور در سوريه راه اندازي 
ش��ود كه در آن نمايندگان اطالعاتي امريكا و روس��يه 
»مسائل عملياتي و تفكيك تروريست ها از مخالفان« را 
هماهنگ كنند و همچنين با اجراي آتش بس در سوريه 
شرايط براي ازس��رگيري فرآيند سياسي در اين كشور 
مهيا شود. وزير امورخارجه روسيه روز سه شنبه ضمن 
اعالم اينك��ه اين توافق بايد از حال��ت محرمانه خارج و 
منتشر شود، گفت: »توافق امريكا و روسيه درباره سوريه 
بايد شرايطي را براي ازس��رگيري گفت وگوهاي صلح 
س��وريه فراهم كند. عالوه براين، فهرست سازمان هاي 
تروريس��تي در س��وريه نيز نبايد كاهش پي��دا كند و 
توافق حاصل ش��ده بايد بدون تغيير در شوراي امنيت 
نيز به تصويب برس��د. در حال حاضر اين مس��اله كامال 
روشن اس��ت كه تروريس��ت ها در بلندي هاي جوالن 
نيز نفوذ كرده اند اما مبارزه با آنها بايد در تطابق كامل با 
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل صورت گيرد.« 

دست رد تروريست ها بر سينه توافق 
مهم ترين گروه هاي تروريس��تي در س��وريه با انتش��ار 
بيانيه اي مشترك اعالم كردند كه آتش بس مورد توافق 
امريكا و روسيه را نپذيرفته اند. 21 گروه امضا كننده اين 
بيانيه اعالم كردند كه اين آتش بس »جبهه فتح الشام« 
)جبهه النصره سابق( را مستثني مي كند و از گروه هاي 
نظامي حامي دولت س��وريه چشم پوشي مي كند. اين 
گروه ها مدعي شدند بدون ايجاد منطقه پرواز ممنوع در 
سوريه كه همچنان به بمباران شهرها و روستاها ادامه 
مي دهند، اين توافق سودي ندارد. عناصر تروريستي در 
بيانيه خود اعالم كردند كه اين آتش بس را قبول ندارند 
و »نبايد كمك هاي بشردوس��تانه به هيچ آتش بس يا 
توافقي پيوند بخورد و همچنين هيچ مكانيزمي وجود 
ندارد كه نقض آتش بس توسط نظام ]سوريه[ را كنترل 
كند.« تروريست ها همچنين اعالم كردند: ما طرح هاي 
بشردوستانه و آتش بس را در صورتي كه به اصول ثابت 
]موسوم به[  انقالبي آسيب نرساند ارزيابي مي كنيم. ولي 
نمي پذيريم كه مقداري مواد غذايي به مناطق محاصره 
شده، وارد شود ولي در مقابل، ]كنترل[ مواضع راهبردي 

در برابر نظام ]از دست تروريست ها[ خارج شود. 
تاييد و تكذيب دمشق و تل آويو 

فرماندهي ارتش س��وريه اعالم ك��رد كه يك جنگنده 
F-16 و يك پهپاد دش��من اس��راييلي را ساقط كرده 
اس��ت اما رژيم صهيونيستي اين مساله را تكذيب كرده 
است. فرماندهي كل ارتش و نيروهاي مسلح سوريه در 
بيانيه اي اعالم كرد: »نيروي هوايي اسراييل ساعت يك 
بامداد روز سه شنبه 13 سپتامبر به يكي از مواضع نظامي 
ما در ريف قنيطره حمله و پدافند هوايي ما با آن مقابله 
و يك جنگنده را در جنوب غ��رب قنيطره و يك پهپاد 
شناسايي را در غرب سعسع ساقط كرد«. ارتش سوريه 
همچنين تصريح كرد، »اين تجاوز آش��كار در راستاي 
حمايت دشمن اسراييلي از گروه هاي تروريستي مسلح و 
تالش مذبوحانه اي است براي باال بردن روحيه فروپاشيده 
تروريست هاست كه ناشي از شكست ها و تلفات سنگين 
اين گروه ها در قنيطره است«. از سوي ديگر سخنگوي 
ارتش رژيم صهيونيستي در صفحه رسمي خود در توييتر 
ساقط شدن جنگنده اسراييلي را تكذيب كرد. ادرعي با 
تاييد شليك شدن دو موشك زمين به هواي سوريه اعالم 
كرد كه پرنده هاي اس��راييلي از منبع خطر دور بودند و 

آسيبي به آنان نرسيده است. 
دمشق كمك آنكارا را بازپس فرستاد

روز گذش��ته دولت تركيه اقدام به ارس��ال كمك هاي 
بشردوستانه به س��وريه كرده است. حدود 20 تريلي از 
گذرگاه مرزي »س��يلوه قوزو« در تركيه عبور كردند و 
تالش كردند خود را به استان حلب در شمال اين كشور 
برسانند. اما  وزارت امور خارجه تركيه مي گويد كه دولت 
سوريه اجازه نمي دهد كاميون هاي تركيه اي كه گفته 
مي شود حامل كمك هايي براي شهر »حلب« است، به 
اين منطقه وارد شود. دولت سوريه با ورود هرگونه كمكي 
به شهر حلب كه با آنها و با سازمان ملل هماهنگ نشده 

باشد، مخالفت مي كند. 

تركيه رسما خواستار 
»بازداشت موقت و مشروط« 

گولن در امريكا شد

 30 نظامي ديگر بلژيك 
در راه عراق 

ديدار قريب الوقوع ترامپ با 
نمايندگان نهادهاي اسالمي
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چهره ها- خبرها

تاكتيك اوباما
اوبام�ا ت�الش دارد در 
نتخابات�ي  ا مب�ارزات 
ميان كلينت�ون و دونالد 
ترامپ، ش�كاف در ميان 
ا  ر ن  ه�ا ا يخو ر جمهو
افزايش دهد و تالش دارد 
تا ائتالفي ك�ه اوباما را در 
سال 2008 پيروز انتخابات 
رياس�ت جمهوري كرد را 
مجدد ايج�اد كن�د و در 
مان�دگاري  راس�تاي 
دموكرات ها در كاخ سفيد 
ق�دم ب�ردارد. آنگونه كه 
س�خنگوي كاخ س�فيد 
مي گوي�د، اوبام�ا به طور 
خ�اص جوان�ان را هدف 
قرار داده اس�ت. از طرفي 
رييس جمهور قصد دارد 
تا به هم�ه راي دهندگان 
نشان دهد كه چقدر مهم 
اس�ت كه كسي جانشين 
او در كاخ س�فيد شود كه 
چش�م انداز كش�ور را بر 
مبن�اي چارچوب�ي كه او 

متعهد شده ادامه دهد. 

كره

آسيا

خطونشانكشيهستهاي

امريكايي ها بايد بروند 

جنگنده هاي بمب افكن امريكا بر فراز شبه جزيره كره پرواز كردند 

ادامه دومينوي موضع گيري هاي »رودريگو دوترته« رييس جمهور فيليپين: 

ادوارد اسنودن را ببخشيد

 دبيركل جمعيت »الوفاق«: بحرين شاهد افزايش 
شديد سركوب شيعيان است

  استقالل طلبان شرق اوكراين يكجانبه آتش بس 
اعالم كردند

  ملك سلمان : با استفاده سياسي از حج مخالفيم
  رييس جمهور مصر: آم�اده كمك به عراق براي 

مبارزه با تروريسم هستيم
  سه متهم به همكاري با داعش در آلمان دستگير 

شدند
  اردوغان: برخي ها به دنبال محاصره تركيه هستند
  العب�ادي: فت�واي مرجعي�ت نق�ش كلي�دي در 

پيروزي هاي عراق عليه تروريسم داشت
  احتمال ديدار نتانياهو و محمود عباس در مسكو 

يا لوكزامبورگ
  زخمي شدن دست كم 10 تن در انفجار انتحاري نماز 

عيد قربان در پاكستان

به دستور 
باراك اوباما 

بخش اعظمي 
از اين نيروها از 
خاك فيليپين 

خارج شدند 
اما برخي از 
مستشاران 

نظامي امريكا 
در جنوب 
 فيليپين 

باقي ماندند

باراك اوباما، رييس جمهور اياالت متحده به هر قيمت 
ممكن نمي خواهد اجازه دهد هيالري كلينتون، نامزد 
دموكرات ها در انتخابات رياست جمهوري از گردونه 
رقابت ه��ا عقب بماند. در حالي ك��ه هيالري به دليل 
بيماري دوره نقاهت خود را در خانه س��پري مي كند، 
باراك اوبام��ا در اوج برنامه هاي كاري كه در طول اين 
روزها پشت س��ر مي گذارد، نمي خواهد اجازه دهد تا 
موج كمپين انتخابات��ي دموكرات ها فروكش كند، از 
همين رو اوباما خود دس��ت به كار شده و به فيالدلفيا 
سفر كرده تا به كمپين انتخاباتي هيالري بپيوندد و به 
تنهايي براي او تبليغ كن��د، چرا كه اكنون هيالري از 
ذات الريه رنج مي برد و بعيد به نظر مي رس��د كه دوره 
درماني او كمتر از يك هفته به طول بينجامد و مجبور 
است عالوه بر برنامه تبليغاتي در كاليفرنيا، برنامه خود 

در الس وگاس را نيز لغو كند. ام��ا برنامه كاري اوباما 
در اين روزها به حدي شلوغ است كه خالي كردن يك 
روز براي انتخابات نشان مي دهد كه تا چه حد موضوع 
براي اوباما از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. چرا كه 
اوباما به تازگي از س��فر يك هفته اي خود به آس��يا و 
حضور در نشست هاي بين المللي بازگشته و هفته بعد 
نيز او بايد به نيويورك براي حضور در مجمع عمومي 
سازمان ملل برود و يك نشس��ت بين المللي در مورد 

پناهندگان را نيز ميزباني كند. 
او همچنين يك جلسه مش��ترك را در روز دوشنبه 
به وقت واش��نگتن با رهبران ارش��د هر دو حزب در 
كاخ س��فيد برگزار كرد تا در خصوص برنامه بودجه 
دول��ت صحبت كنند ت��ا از هرگون��ه تعطيلي دولت 
پيش از انتخابات جلوگيري كن��د. آنگونه كه جاش 
ارنست، س��خنگوي كاخ س��فيد عنوان كرده است 
هرچند مخاطرات براي رييس جمهور باال اس��ت اما 

اين تنها رييس جمهور است كه تصميم مي گيرد در 
طول هشت هفته آينده تا چه حد قوي در حمايت از 
كلينتون در مبارزات انتخاباتي شركت خواهد كرد. 

اوباما تالش دارد در مبارزات انتخاباتي ميان كلينتون 
و دونالد ترامپ، ش��كاف در ميان جمهوريخواهان را 
افزايش دهد و تالش دارد تا ائتالف��ي كه اوباما را در 
سال 2008 پيروز انتخابات رياست جمهوري كرد را 
مجدد ايجاد كند و در راستاي ماندگاري دموكرات ها 
در كاخ س��فيد قدم بردارد. آنگونه كه سخنگوي كاخ 
س��فيد مي گويد، اوباما به طور خاص جوانان را هدف 
قرار داده است از طرفي رييس جمهور قصد دارد تا به 
همه راي دهندگان نشان دهد كه چقدر مهم است كه 
كسي جانش��ين او در كاخ سفيد شود كه چشم انداز 
كشور را بر مبناي چارچوبي كه او متعهد شده ادامه 
دهد. ارنس��ت همچنين تاكيد كرد: من فكر مي كنم 
اين ب��اور رييس جمهور اس��ت ك��ه مي خواهد يك 

رييس جمهور عالي در اياالت متحده حضور داش��ته 
باشد و آن چيزي است كه من از ايشان شنيده ام و در 

مواقع بسياري نيز آن را مي گويد. 
گفتني اس��ت با توجه به اينكه روس��اي جمهور در 
امريكا نمي توانند س��ه دوره متوالي در كاخ س��فيد 
حضور پيدا كنند، رييس جمهوري كه دوره دوم آن به 
پايان مي رسد به ندرت در انتخابات حضور فعالي پيدا 
مي كند اما اوباما قصد دارد تا اين رويه را تغيير دهد. 

آخرين نظرسنجي كه توسط واشنگتن پست و شبكه 
خبريABC صورت گرفته نش��ان مي دهد كه اوباما 
قوي ترين محبوبيت را در س��ال پاياني حضور در كاخ 
س��فيد دارد. طبق اين نظر سنجي 58درصد از افرادي 
كه در آن شركت كردند عملكرد اوباما را در طول هشت 
سال تاييد كردند. از همين رو اين محبوبيت مي تواند يك 
دارايي با ارزش در مبارزات انتخاباتي كلينتون براي به 
دست آوردن آراي افرادي كه مردد هستند به شمار آيد. 
با اي��ن وج��ود اوباما در طول يك س��ال گذش��ته و 
قبل از مش��خص ش��دن نامزد نهايي دموكرات ها و 
جمهوريخواهان س��عي كرد از هرگونه اظهارنظر در 
مورد انتخابات خودداري كن��د اما زماني كه متوجه 
ش��د كه دونالد ترامپ يكي از جانشينان بالقوه اوباما 
به ش��مار مي آيد س��عي كرد هركاري كن��د تا اجازه 
ندهد دونالد ترامپ به كاخ سفيد راه پيدا كند چرا كه 
مي دانس��ت ترامپ چيزي از ميراث او در كاخ سفيد 

باقي نخواهد گذاشت. 
اوبام��ا در آخرين اظهارات خ��ود در خصوص ترامپ 
گف��ت: من فكر نمي كن��م كه ترامپ واجد ش��رايط 
براي رياس��ت جمهوري اياالت متحده باشد، چرا كه 
س��خنان او متناقض و نا آگاهانه اس��ت. جمله اي كه 
نش��ان مي دهد بيش از آنكه هي��الري حريف اصلي 
ترامپ باش��د اوباما، ترامپ را به عنوان يك دش��من 

براي خود مي داند. 
با اين وجود به نظر مي رسد پس از اعالم خبر بيماري 
هيالري كلينتون و لغو موقت برنامه هاي كمپين او، 
هواداران هيالري اندكي سرخورده شدند ولي اوباما با 
سفر خود به فيالدلفيا سعي كرده تا هواداران هيالري 
را در صحن��ه نگه دارد. طبق آخرين نظرس��نجي ها 
هيالري ب��ا اختالف پنج درص��د از دونالد ترامپ در 
ايالت پنس��يلوانيا كه اوباما در آن حضور دارد فاصله 
گرفته و حفظ آن براي دموكرات ها نيز بس��يار حايز 
اهميت است. اوباما سخنراني خود را مقابل موزه هنر 
فيالدلفيا انج��ام داد و پس از جمع آوري كمك براي 
كميته ملي حزب دموكرات در فيالدلفيا به نيويورك 
پرواز خواهد كرد تا مبارزان انتخاباتي دموكرات ها را 
نيز در اين منطقه حمايت كند و همچنين در نشست 

مجمع عمومي سازمان ملل نيز حضور پيدا كند. 

كمپين يك نفره  باراك  براي هيالري
اوباما غيبت كلينتون را جبران كرد 

گروه جهان
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