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در حالی که برخی معتقدند خاندان سیاسی کلینتون دیگر مرده است ،منابع مطلع خالف آن را میگویند .چلسی کلینتون آماده میشود تا در صورت خالی شدن کرسی شهر نیویورک جایگزین نیتا
لووی جمهوریخواه شود.به گزارش پست ،چلسی کلینتون ،دختر هیالری و بیل کلینتون خودش را برای تصدی کرسی نیتا لووی  79ساله آماده میکند .او یک سیاستمدار کارکشته است که  30سال در
کنگره آمریکا بوده است.یک منبع مطلع گفت :درست است که خانواده کلینتون پس از شکست هیالری در انتخابات ریاست جمهوری به اندکی زمان برای سازماندهی مجدد خود نیاز دارند اما آنها تسلیم
نمیشوند .چلسی کلینتون نسل آتی سیاستمدار خاندان کلینتون میشود .او در چند سال گذشته نقش چشمگیری در بنیاد کلینتون و کارزار انتخاباتی هیالری داشته است.
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رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده از برنامه های کاری خود می گوید

اخبار

نخستین عقب نشینی ها

گروه بین الملل :همه منتظر هستند که ترامپ سیاست های
خود را که قبال وعده داد بود اجرایی کند .اما او مدعی شده است
که قصد ندارد همه آن وعده ها را اجرایی کند .رئیس جمهوری
جدید ایاالت متحده در اولین مصاحبه خود از برنامه هایش برای
آینده گفته است .ترامپ رئیسجمهور منتخب آمریکا در اولین
مصاحبه بعد از پیروزی در انتخابات به جنگ سوریه و قدرت
گرفتن ایران اشاره کرد .او موضع گیری قاطعی درباره ایران
نداشت و حتی دوپهلو صحبت کرد .او لحن آشتی جویانهای
داشت و از برخی از شعارها و اظهارات خود در دوران مبارزات
انتخاباتی به طور آشکاری فاصله گرفت.
ترامپ در اولین مصاحبه انتخاباتی خود به طور غیرمستقیم اعالم
کرد که قصد دارد تغییری در رویکرد سیاست کنونی دولت باراک اوباما
در یافتن معارضان به اصطالح مسلح سوریه برای حمایت از آنها در
ناآرامیهای داخلی سوریه به وجود آورد .وی دراینباره گفت :من در
خصوص سوریه ،نظر متفاوتی در مقایسه با نظرات خیلی از افراد دارم.
ترامپ پیشنهاد کرد که به جای خلع بشار اسد رئیس جمهوری سوریه
از قدرت ،تمرکز بیشتری بر مبارزه با تکفیریهای داعش صورت گیرد.
رئیسجمهور جدید آمریکا اینگونه گفت :رویکرد من اینگونه است که
شما با سوریه مبارزه میکنید ،سوریه با داعش مبارزه میکند و شما باید
از شر داعش خالص شوید .روسیه در حال حاضر به طور کامل با سوریه
هم راستا است و در عین حال ایران را دارید که به واسطه ما قدرتمند
شده است و این کشور نیز با سوریه هم راستا است....هماکنون ما از
شورشیان مخالف سوریه حمایت میکنیم و هی چ ایدهای از اینکه این افراد
چه کسانی هستند ،نداریم .وی ادامه داد اگر آمریکا به اسد حمله کند
«این امر در نهایت به جنگ با روسیه به جنگ با سوریه منتهی میشود».
همچنین دونالد ترامپ ،گفته بعد از نشست دیروز با باراک اوباما
رئیسجمهور فعلی ،قصد دارد برخی از مفاد یک قانون سالمت که قب ًال
وعده لغو آن را داده بود را دستنخورده نگاه دارد .وی در مصاحبه با
والاستریتژورنال گفته یکی از اولویتهایش اقدام فوری در زمینه قانون
بهداشت قابل دسترسی است .ترامپ گفت این قانون آنقدر ناکارآمد و
پرهزینه شده است که نمیتوان از آن استفاده کرد .رئیسجمهور منتخب
آمریکا علیرغم این گفت که بعد از نشست با اوباما در کاخ سفید روز
پنجشنبه تمایل دارد دستکم دو بند از مفاد این قانون را دستنخورده
نگاه دارد .ترامپ گفت از ممنوعیتهای وضع شده علیه اینکه شرکتهای
بیمه به خاطر شرایط بیمار از بیمه وی اجتناب کنند حمایت میکند .وی
گفت :این موارد را خیلی دوست دارم .وی گفت اولویتهای دیگرش بعد
از ورود به کاخ سفید برداشتن نظارت از موسسات مالی برای دادن اجازه
به آنها برای وامدهی مجدد است .ایمن کردن مرزها از ورود مواد مخدر و
مهاجران غیرقانونی اولویتهای بعدی ترامپ هستند.
رئیسجمهور منتخب آمریکا گفت قصد دارد با راهاندازی پروژههای
زیرساختی سراسری و بهبود شرایط قراردادهای تجاری شغل ایجاد کند.
ترامپ همچنین گفت که با وضع تعرفه برای محصوالت شرکتهای
خارجی که به کشورهای خارجی نقل مکان میکنند ،مشاغل آمریکایی
را حفظ خواهد کرد .در حالی که شهرهای آمریکا بعد از انتخاب ترامپ
صحنه اعتراض به اظهارات نژادپرستانه و فحاشیهای علنی وی به
رقیبانش است ،وی به والاستریتژورنال گفت که قصد متحد کردن
آمریکا را دارد .ترامپ گفت :من کشوری میخواهم که مردم یکدیگر را
دوست داشته باشند .میخواهم تأکید کنم که بهترین راه برای کاستن
از تنشها ،ایجاد شغل در داخل است.ترامپ در پاسخ به این سوال که
آیا فکر نمیکند لفاظیهایش در جریان تبلیغات انتخاباتی از حد و مرزها
عبور کرده گفت« :نه من برنده شدم».
بالتکلیفی ترامپ مقابل ایران
در همین راستا ،بلومبرگ در گزارشی به بررسی توافق هسته ای
ایران پرداخت و نوشت :دستاورد مهم سیاست خارجی باراک اوباما،
توافق هسته ای ایران ،به دردسر افتاده است .در این گزارش با اشاره
به متن سومین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای حکام
درباره اجرای برجام آمده است ،روز چهارشنبه آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تصریح کرد که ایران از ذخیره مجاز آب سنگین ،ماده ای که برای
خنک کردن راکتورهای پلوتونیومی استفاده می شود ،برای دومین بار
از زمان اجرای این توافق نامه تجاوز کرده است .نویسنده این گزارش
معتقد است :زمانی که این اتفاق در ماه فوریه افتاد ،کابینه اوباما کمک
کرد و با خرید مازاد این مواد برای بازگرداندن ایران به تبعیت از توافق
موافقت کرد .این بار کابینه اوباما به معناگرایی متوسل می شود .مارک
تونر سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید :این عدم تبعیت ،نقض توافق
که ممکن است در تئوری روند تحمیل دوباره تحریم ها را موجب شود،
نیست .وی مدعی شد :ایرانیان به سرعت برای حل این مساله با دیگر
طرف ها در حال همکاری هستند .اگر هیالری کلینتون در انتخابات

پیروز می شد این آب سنگین مازاد احتماال در طبقه بندی عدم اجابت
جای می گرفت .اما دونالد ترامپ رئیس جمهور بعدی خواهد بود و او
متعهد شده که به شدت توافق هسته ای  2015را تقویت کند .در بخش
دیگری از این گزارش آمده است :در حال حاضر درباره اینکه ترامپ زمانی
که سوگند ریاست جمهوری را یاد می کند دقیقا چه اقداماتی را انجام
خواهد داد بالتکلیفی زیادی وجود خواهد داشت.کاتن گفت :در ماه ژانویه
رئیس جمهور ترامپ و یک کنگره جمهوری خواه سیاست استقامت
جدید را درباره ایران آغاز خواهد کرد .دیگر جمهوری خواهان که من با
آنها صحبت کردم مطمئن نبودند که ترامپ مانند بسیاری از نامزدهای
جمهوری خواه که در مرحله مقدماتی قول پاره کردن توافق هسته ای را
داده بودند ،این کار را انجام دهد.
کناره گیری ترامپ از توافق هسته ای عاقالنه نیست
یک اندیشکده آمریکایی پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات
ریاست جمهوری به بررسی وضعیت اجرای برجام در آینده پرداخت و
گزارش داد :کناره گیری ترامپ از توافق هستهای کار عاقالنهای نیست.
اندیشکده امریکن اینترپرایز در ادامه گزارش خود آورده است :دونالد
ترامپ رئیسجمهور منتخب آمریکا پیش از این در کارزار انتخاباتی اش
چندین بار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را یک فاجعه خوانده و
گفته بود که این توافق ،بدترین توافقی است که تاکنون از طریق مذاکره
به دست آمده است .ترامپ درست می گوید .اگرچه توافق هسته ای
دولت اوباما با ایران سخت ترین رژیم نظارت را ایجاد کرده ،یک نمونه
جدید از استانداردهای بازرسی سست و غیر مستحکم را تعیین کرده
است.
ترامپ نباید توافق هستهای را لغو کند
رئیس سابق سازمان اطالعات عربستان تأکید کرد که رئیسجمهور
آمریکا نباید توافق هستهای با ایران را لغو کند .به گزارش روسیا الیوم،
ترکی فیصل ،رئیس سابق سازمان اطالعات عربستان در سخنانی
در مرکز پژوهشهای واشنگتن گفت :به عقیده من دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا نباید توافق هستهای را لغو کند .برای رسیدن به
این توافق و اجماع کلی در جهان تالش زیادی صورت گرفته است .بعد
از  15سال هدف محقق شد در نتیجه ترامپ نباید این توافق را لغو کند.
وی افزود :چه بخواهیم چه نخواهیم لغو این توافق پیامدهایی را به
دنبال خواهد داشت .نمیدانم آیا در صورت لغو توافق جایگزینی برای
تضمین اینکه ایران در مسیر درست حرکت خواهد کرد یا خیر وجود
دارد؟ فیصل خاطر نشان کرد :من دوست دارم که این توافق نقطه آغازی
برای برنامههای پایدارتر در منع گسترش تسلیحات هستهای و ایجاد
منطقهای عاری از سالحهای کشتار جمعی باشد.
گفت و گو تلفنی ترامپ و پوتین در آینده نزدیک
در حالی که جهان چشم به اقدامات ترامپ دوخته است و همه در
انتظارند تا ببینند رویکرد او در قبال کشورهای جهان چگونه خواهد
بود ،دونالد ترامپ خبر از انجام یک گفت وگوی تلفنی زود هنگام با
والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را داد .خبرگزاری ایتارتاس با
اعالم این خبر ،نوشت که ترامپ گفته پیام تبریک پوتین به مناسبت
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دریافت کردهام و با وی
تلفنی گفت وگو خواهم کرد .رسانه روسی در گزارش خود به نقل از
ترامپ نوشت :وی اظهار کرد که انجام این گفت و گوی تلفنی برای آینده
نزدیک برنامه ریزی شدهاست .ایتارتاس همچنین به نقل از مصاحبه
روزنامه وال استریت ژورنال افزوده که ترامپ نامه هایی از سران بسیاری
از کشورها دریافت کرده و با برخی نیز گفت وگوی تلفنی کردهاست.
روزنامه رسمی راسیسکایا گازتا چاپ مسکو نیز از برنامه در دستور کار
برای انجام دیدار زودهنگام والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با
ترامپ پس از مراسم تحلیف و آغاز کار ریاست جمهوی وی در آمریکا
خبر داد .این روزنامه رسمی روسیه نوشت :پوتین قصد دارد ،پس از
ادای سوگند ریاست جمهوری ترامپ که  20ژانویه( 2017اول بهمن
ماه) انجام خواهد شد با وی دیدار کند .این روزنامه همچنین به نقل
از دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه آورده است:
کارشناسان امور آمریکا و مسائل بین المللی روسیه با ستادهای انتخاباتی
ترامپ جمهوریخواه و هیالری کلینتون نامزد دمکرات انتخابات ریاست
جمهوری ارتباط داشتند.
واکنش انتقادی وزیر دفاع ژاپن به سخنان ترامپ
در همین حال کشورهای جهان به صحبتهای ترامپ واکنش نشان می
دهند .تومومی اینادا وزیر دفاع ژاپن در واکنش به سخنان دونالد ترامپ،
رئیس جمهوری جدید آمریکا گفت که کشورش به رغم برخی ادعاها
هزینه های الزم را برای حضور نظامیان آمریکایی پرداخت میکند .این
تازه ترین واکنش انتقادی یک مقام ژاپنی به اظهارات ترامپ است که می
گوید اگر ژاپن هزینه نظامیان آمریکایی را تقبل نکند ،نیروهای این کشور
را از منطقه خارج خواهد کرد .با این حال خانم «اینادا» با اشاره به اینکه

جنگ خیابانی در شرق موصل ادامه دارد
منابع عراقی از درگیریهای شدید میان نیروهای عراقی و تروریستهای
داعش در محلههای شرقی و شمال شرقی موصل خبر دادند.
به گزارش سومریه نیوز ،منابع نظامی و شاهدان عینی در محله القادسیه در
شمال شرق موصل میگویند که درگیریهای شدیدی میان تروریستهای داعش
و نیروهای عراقی در این محله رخ داده است .نیروهای مبارزه با تروریسم عراق
روز جمعه توانستند وارد محله القادسیه شوند .همچنین درگیریهای شدیدی
میان دو طرف در ورودیهای محله البکر در شرق موصل رخ داد .این درگیریهای
نگرانی را درباره وضعیت ساکنان این محلهها افزایش داده است به ویژه اینکه هنوز
امکانات و فرصتی برای خروج آنها فراهم نشدهاست .به گفته مسئوالن ارتش عراق،
نیروهای دولتی وارد جنگ خیابانی با داعش در این محلهها شدهاند و به رغم مقاومت

وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که شرط اصلی برای
اعالم آتش بس انسانی جدید در حلب این است که
هیئت سازمان ملل در سوریه آماده رساندن کمکها به
محلههای شرقی و خارج کردن افراد مجروح و بیمار باشد.
به گزارش روسیا الیوم ،ایگور کوناشنکوف ،سخنگوی وزارت
دفاع روسیه اعالم کرد :تجربه آتش بس انسانی سابق نشان داد
که تمامی تاکیدهای نمایندگان سازمان ملل مبنی بر وجود
توافقهای قبلی با افراد مسلح در حلب صرفا یک حرف است
و تمامی تالشهای وسایل نقلیه حامل کمکهای انسانی برای
ساکنان حلب با حمالت افراد مسلح پایان یافته و عبور و مرور
به دلیل بمب گذاری مسیرها از سوی افراد مسلح غیرممکن

مجلس افغانستان وزیر خارجه و دو وزیر
دیگر را عزل کرد

احتمال بهبود روابط واشنگتن -مسکو وجود دارد

سیاست خارجی آمریکا در دست ترامپ نیست
یک تحلیلگر سیاسی مسائل آمریکا درباره سیاست خارجی آمریکا بعد از ریاست جمهوری ترامپ در این کشور و بهبود روابط آمریکا
و روسیه گفت :همه سیاست خارجی آمریکا در دست رئیس جمهور نیست لذا نمی تواند به تمام حرفهای انتخاباتی خود عمل کند.
فواد ایزدی در گفتوگو با «ابتکار» درخصوص برنامه های ترامپ برای بهبود روابط با روسیه گفت :در روند انتخابات آمریکا ترامپ از
طرف هیالری کلینتون متهم شده بود به اینکه عروسک خیمه شب بازی روسیه است .البته ترامپ هم نکات مثبتی از پوتین رئیس
جمهور روسیه گفته بود و از طرفی هم پوتین نکات مثبتی از ترامپ گفته بود .این کارشناس مسائل آمریکا تاکید کرد که سیاست
خارجی آمریکا به طور کامل در دست رئیس جمهور و قوه مجریه نیست .در آمریکا قوه مقننه را داریم که این قوه با اینکه دست
جمهوری خواهان کنگره است ولی این افراد از نوع جمهوری خواهان سنتی آمریکا هستند و به صورت سنتی با روسیه مشکل داشتند
و بعید است که بخواهند در قبال نوع روابط آمریکا و روسیه تجدید نظر کنند .ترامپ حتی اگر بخواهد روابط خود را با این کشور بهتر
کند ،لزوما قدرت این کار را ندارد و در واقع دست او در تحقق بخشیدن به این موضوع باز نیست.
ایزدی افزود :ترامپ در حرفهای انتخاباتی اش به نوعی از تعامل با روسیه می گفت که در حال مبارزه با داعش هستند ولی باید در
عمل دید که تا چه حدی توان اجرای برخی از این حرفهای انتخاباتی را دارد .وی اذعان کرد :نتیجه این امر نیاز به زمان دارد .وی
یادآوری کرد که ترامپ در تبلیغات انتخاباتی خود این سوال را مطرح کرده بود که چه دلیلی دارد که روسیه و آمریکا با هم اختالف
داشته باشند .اما همه چیز دست او نیست و در نهایت امکان همراه شدن سایر سیاستمداران کنگره با او و بهبود ریشه ای در روابط این
دو کشور بعید است .اما روابط دو کشور میتواند در برخی از پروندهها بهتر از گذشته باشد.
این کارشناس مسائل بین الملل درباره وضع سیاست خارجی آمریکا با توجه به رئیس جمهوری ترامپ گفت :به روی کار آمدن ترامپ
شرایط را تغییر داد بر خالف هیالری کلینتون که گفته بود در سوریه به دنبال ایجاد منطقه پرواز ممنوع هستند ،ترامپ مخالف این امر
بود و اظهار میکرد که این اقدامات منجربه جنگ جهانی سوم خواهد شد .وی تاکید کرد :امکان همکاری بیشتر میان آمریکا و روسیه
در حوزه سوریه وجود دارد اما این روابط تا چه حد باشد نمی توان پیش بینی کرد اما همین که با عزل بشاراسد مخالف است و صرفا
به مبارزه با داعش تاکید میکند ،خود می تواند نویدبخش شرایط بهتر باشد.
ایزدی در پاسخ به دالیل واکنش مقامات کشورهای جهان نسبت اظهارنظرهای ترامپ اظهار کرد :ترامپ سیاستمداری سنتی نیست
و حتی در قبال سیاست خارجی آمریکا هم حرفهای سنتی و معمول نزد .لذا برخی از همپیمانان آمریکا نگران این هستند که ترامپ
به ادبیات غیرمعمول خود در دوره ریاست جمهوری اش عمل کند و همچنین کشورهایی که به آمریکا وابستگی دارند یا روابط ویژهای
بااین کشور دارند بیش از پیش نگران شدند که آینده سیاست خارجی این کشور چگونه خواهد بود .اظهارنظرهای او درباره غیرکاربردی
بودن ناتو ،سخنانش درباره کره جنوبی و ژاپن و مباحثی که درباره جنگ عراق داشت که مبلغ 6تریلیون دالر را به جای هزینه کردن
در جنگ عراق بایستی در داخل آمریکا و مشکالت این کشور هزینه میشد؛ به همین دلیل مقامات دنیا حساس شده و نسبت به این
اقدامات مباحثی را مطرح کنند .ایزدی در پایان بازهم تاکید کرد که صحبتهای ترامپ صرفا از جانب او عملی نیست و همه سیاست
خارجی این کشور را در دست ندارد و این طور نیست که حتما بخواهد یا بتواند به تمام حرفهایی که زدهاست ،عمل کند.
ژاپن برای حضور نظامیان آمریکایی سالی یک میلیارد و  ۹۰۰میلیون
دالر پرداخت می کند ،گفت :به نظر می رسد این مبلغ کافی باشد.
وی اظهار کرد که ما به اتحاد نظامی با آمریکا نیاز داریم و در این باره
همچنان رایزنی ها میان دو کشور وجود خواهد داشت .اما او حاضر نشد
به سئواالت خبرنگاران درباره اینکه آیا ژاپن حاضر است هزینه بیشتری
برای حضور نظامی آمریکا در این کشور پرداخت کند ،پاسخ دهد .تارنمای
ژاپن نیوز می نویسد که وزیر دفاع ژاپن چندان از این سئواالت استقبال
نکرد و گفت که در زمان حاضر باید روی پیشبرد اتحاد دو کشور متمرکز
شد و چنین بحث هایی نباید مطرح شود.از سوی دیگر خبرگزاری کیودو
گزارش کرد که شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز روز پنجشنبه این هفته
با دونالد ترامپ در نیویورک دیدار و گفت وگو خواهد کرد و سپس در
اجالس سازمان همکاری های اقتصادی آپک در پرو شرکت می کند.
رسانه های ژاپن گزارش کردهاند که یکی از اصلی ترین اهداف این دیدار
تضمین اتحاد اقتصادی ،سیاسی و نظامی دو کشور و تاکید بر همکاری
برای مقابله با نفوذ چین خواهد بود.ژاپن به شدت از حضور نظامی چین
در آبهای دریاهای شرقی و جنوبی نگران است و به همین سبب تضعیف
اتحاد این کشور با آمریکا در چنین شرایطی فعال در دستور کار توکیو
نیست .در حال حاضر نزدیک به  ۵۰هزار نیروی نظامی آمریکا در ژاپن
مستقر هستند و این کشور دهها پایگاه نظامی در منطقه دارد .به همین
خاطر روابط نظامی دو کشور بسیار نزدیک است و هر از چند گاهی
طرفین رزمایش های مشترک برگزار می کنند.

شدید داعش همچنان برای رسیدن به مرکز شهر تالش میکنند .فرماندهان عراقی
میگویند ،این درگیریها شدیدترین درگیریها از آغاز عملیات آزادی شهر موصل
محسوب میشود .حضور تعداد زیادی از غیرنظامیان در شهر موصل و تکتیراندازها
و بمبهایی که داعش در مسیرها کار گذاشته است روند پیشروی به سمت مرکز و
ساحل غربی شهر را با مشکل مواجه کردهاست .نیروهای مبارزه با تروریسم عراق که
برای جنگ خیابانی آموزش دیدهاند حمالتی را نیز به منطقه االربجیه در شرق موصل
آغاز کرد ه و کنترل برخی ساختمانهای این منطقه را در دست گرفتهاند .آنها قرار
است به زودی عملیات آزادی محله کرکوکلی را نیز از سرگیرند .اما در حومه شهر
موصل نیز درگیریهایی به ویژه در محور جنوبی در جریان است .نیروهای عراقی در
محور جنوبی به پیشرویهایی دست یافته و توانستند روستاهای العباس و النجفیه در
جنوب شرق موصل را در دست بگیرند و خود را هرچه بیشتر به شهر نزدیک کنند.
همزمان با پیشروی نیروهای عراقی به داخل شهر موصل ،وزارت دفاع عراق از کشته

شدن خالد المیتویتی ،مسئول جدید عملیات نظامی داعش خبر داد .پیشتر ابی
عائشه الببالوی ،مسئول سابق عملیات داعش در محله االنتصار موصل کشته شده
بود .نیروهای عراقی اخیرا محله استراتژیک االنتصار را آزاد کردند.
پس از آزادی و پاکسازی این محله به دست ارتش عراق ،پلیس استان نینوا
مسئولیت اداره امنیت این محله را به دست گرفت .محله االنتصار بعد از شهرستان
حمدانیه دومین منطقهای است که اداره آن پس از آزادی به دست پلیس نینوا
داده شده است؛ نیروهایی محلی که انتظار میرود بعد از آزادی موصل اداره تمام
شهر و حومه آن را در اختیار بگیرند .از سوی دیگر سخنگوی کمیساریای عالی
حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد که داعش طی روزهای گذشته  60غیرنظامی
را در موصل و حومه آن به اتهام خیانت و همکاری با نیروهای عراقی اعدام کرده
است .سازمان بین المللی مهاجرت نیز اعالم کرد که تاکنون بیش از  47هزار تن
از موصل فرار کردهاند.

آمادگی مشروط روسیه برای بررسیآتشبس انسانی در حلب
بوده است .وی تصریح کرد ،در هر زمانی که نمایندگان هیئت
انسانی سازمان ملل در سوریه رسما آمادگی خود را برای رساندن
کمکها به حلب و خارج کردن افراد مجروح و بیمار اعالم کنند،
وزارت دفاع روسیه آماده است امکان اعالم آتش بس انسانی
جدید را بررسی کند.آخرین دوره آتش بس انسانی در حلب به
مدت  ۱۰ساعت در روز چهارم نوامبر ادامه داشت .کوناشنکوف
اظهار داشت :هر زمانی که سازمان ملل تضمین کند که ارسال
کمکهای انسانی را فراهم میکند ما آماده اعالم آتشبس
هستیم .این درحالی است که برای کمتر از دو هفته ارتش سوریه
مجددا کنترل شهرک استراتژیک «منیان» و ضاحیه االسد در
غرب حلب را به دست گرفت .به گزارش سیریا نیوز ،یک منبع

توصیه اشتون کارتر به ترامپ
وزیر دفاع آمریکا به دونالد ترامپ پیشنهاد داد کمپین ضد داعش را
ادامه دهدو در سیاست خارجهاش به روسها اطمینان نکند.اشتون کارتر،
وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری سی.بی.اس پس از انتخابات
آمریکا گفت :ما بخشی از سیاست هستیم و من در طول مبارزات
انتخاباتی ریاست جمهوری به شدت تالش میکردم تا از اظهارنظر
خودداری کنم .مردم میدانند که ما چالشهای بسیاری در سراسر جهان
داریم .گمان میکنم که آنها میدانند که ما باید برای حفاظت از آنها
داعش را نابود کنیم .ما این کار را اول در عراق و سوریه انجام میدهیم
و سپس در هر جای جهان که ظهور کنند.کارتر همچنین به دولت آتی
آمریکا توصیه کرد تا کمپین ضد داعش را ادامه دهند .او گفت :نابودی
داعش در عراق و سوریه را تکمیل کنید .اگر آنها در جاهای دیگری
مثل لیبی یا افغانستان قدرت گرفتند ،نابودشان کنید .از همه مهمتر ،از
شهروندان و مردم خودمان حفاظت کنید .این یک وظیفه ساده نظامی
نیست بلکه نیازمند مشارکت آژنسهای اطالعاتی و امنیتی داخلی است.
رئیس پنتاگون همچنین درباره چالشهای سیاست خارجی برای ترامپ
گفت « :وقتی روسها به سوریه آمدند گفتند که برای مبارزه با تروریسم
و کمک به عزل اسد آمدیم اما آنها هیچ کدام از این کارها را انجام
ندادند .آنها به اسد کمک میکنند .همین آتش جنگ داخلی سوریه
را شعلهورتر میکند .آنها کاری که ما الزم داریم و باید آنجا انجام شود،
انجامنمیدهند».

نظامی سوریه به خبرگزاری رسمی این کشور گفت :یگانهای
ارتش و نیروهای مسلح با همکاری نیروهای همپیمان توانستند
روز جمعه به طور کامل بعد از عملیات شدید علیه گروههای
تروریستی تحت لوای جیش الفتح در غرب حلب کنترل شهرک
استراتژیک منیان را به دست بگیرند .این منبع ادامه داد ،عملیات
منجر به کشته شدن دهها تروریست و نابودی تجهیزات آنها شد.
ارتش سوریه در پایان ماه اکتبر نیز شهرک استراتژیک منیان را
یک روز بعد از سقوطش به دست گروههای مخالف تحت کنترل
خود گرفته بود .این منبع افزود :نیروی هوایی نیز حمالتی را
به مقرها و تحرکات گروههای تروریست در الراشدین ،۴
خان العسل ،غابه الباسل ،مسکنه و فرودگاه کشیش در حومه

حلب داشت .منابع رسانهای مخالفان نیز خبر تسلط ارتش سوریه
بر منیان را تایید کردند .یگانهای نظامی همچنین به پیشروی
خود در ضاحیه االسد ادامه داده و این منطقه را نیز تحت کنترل
گرفتند .این پیشروی بعد از تسلط ارتش بر منیان رخ داد .در
ضاحیه االسد نیز درگیریهای شدیدی میان ارتش و گروههای
مسلح درگرفت اما باالخره ارتش موفق بر تسلط بر این منطقه
شد .ارتش سوریه روز سه شنبه نیز کنترل محله  ۱۰۷۰واحد
آپارتمانی را در جنوب غرب حلب به دست گرفت و آن نقطه
داغ درگیریها طی ماه های گذشته بوده است .این محله برای
ایجاد مسیری برای ارتش سوریه جهت ورود به غرب حلب بسیار
حائز اهمیت است.

مجلس افغانستان سه وزیر از جمله وزیر خارجه را به دلیل «عملکرد ضعیف» و
«ناکامی در صرف بودجه تخصیصی در زمان تعیین شده» برکنار کرد.
به گزارش ایسنا ،عبدالرئوف ابراهیمی ،رییس مجلس افغانستان به رویترز گفت :صالحالدین
ربانی ،وزیر خارجه برکنار شد و ما از رییس جمهور میخواهیم تا نامزد دیگری را برای این
پست و تصدی دو وزارتخانه دیگر معرفی کند .قانونگذاران مجلس افغانستان عالوه بر وزیر
خارجه ،نسرین اوریا خیل ،وزیر کار و امور اجتماعی و محمود بلیغ ،وزیر فواید عامه را استیضاح
و به آنها رای عدم اعتماد دادند .در آغاز جلسه استیضاح عبدالظاهر قدیر ،نایب اول مجلس
نمایندگان افغانستان دلیل استیضاح این وزیران را مصرف کمتر از  ۷۰درصد بودجه ،تخطی
قانونی و عدم باز پرداخت پول پیش پرداخت که در نزد آنها است ،عنوان کرد .او گفت  :این
افراد از مصرف بودجه سال  ۱۳۹۴تا زمان مشخص عقب ماندهاند .محمد علی زاده ،نماینده
مردم والیت غزنی در مجلس نمایندگان که گزارش مصرف نهایی (قطعیه) سال  ۱۳۹۴را به
مجلس عمومی نمایندگان گزارش میداد ،گفت:که مصرف این وزیران کمتر از  ۷۰درصد بوده
ی افغانستان ،با هیات اداری و اعضای مجلس نمایندگان
است .محمداشرف غنی ،رئیسجمهور 
دیدار کرد .او به نمایندگان گفته بود که مشکل عمدۀ مصرف بودجه در زمان مصرف آن است،
حداقل صد کشور دنیا در مصرف بودجه مشکالت دارند که از این مجموع در حدود  ۱۰الی
 ۲۰کشور مشکل بودجه خود را حل کردند .رئیسجمهوری افغانستان مشکل دیگر عدم
ف بودجه را وابستگی به بودجه غیراختیاری عنوان کرده بود که به گفته او در این زمینه
مصر 
مصرف بودجه نیز محدودیتهایی را داشت ه است.

سرکوب تظاهرات ضد سیسی در مصر و بازداشت دهها تن
نیروهای امنیتی مصر تظاهرات گستردهای که در قاهره و چند استان دیگرکه به
دنبال وخامت بیسابقه شرایط اقتصادی شکل گرفته بود را سرکوب و در این میان
دهها تظاهرکننده را بازداشت کردند.
به گزارش الجزیره ،به دنبال وخامت بیسابقه شرایط اقتصادی در مصر از زمان ریاست
جمهوری عبدالفتاح سیسی از بیش از دو سال گذشته تظاهرات شدیدی در استان قاهره
و سایر استانهای مصر شکل گرفت که در آن معترضان خواستار برکناری سیسی شدند
اما دستگاه امنیتی مصر این تظاهرات را سرکوب کرد .در این میان در برخی مناطق شاهد
درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان و بازداشت تعدادی از محالفان "کودتا" بودیم.
شریف اسماعیل ،نخست وزیر مصر در این میان تاکید کرد که مردم مصر ثبات توسعه و اجرای
اصالحات را انتخاب کرده و هرگونه فراخوانی خالف این موارد را رد میکنند .نیروهای امنیتی
قاهره روز جمعه کنترل مرکز شهر قاهره و دیگر شهرها را به دست گرفته و چند ایستگاه قطار
و راههای منتهی به میادین اصلی را جهت ممانعت از گسترش تظاهرات موسوم به « انقالب
الغالبه» که در اعتراض به وخامت شرایط اقتصادی و معیشتی مردم و برای برکناری سیسی به
راه افتاد ،بستند .استقرار نیروهای امنیتی در قاهره زندگی عادی در این شهر را دچار مشکل
ساخته و مسئوالن امنیتی ایستگاه انور السادات را جهت ممانعت از رسیدن تظاهرکنندگان
به میدان التحریر مسدود کردند .دستگاه امنیتی مصر تدابیر امنیتی در میدان طلعت حرب
را تشدید کرده و خودروهای پلیس در محله شبرا مستقر شدند .یک منبع امنیتی نیز از
آمادهباش نیروهای امنیتی در فرودگاه قاهره و میدان رابعه العدویه و استقرار استحکامات
در اطراف کاخ االتحادیه قاهره خبر داد .این مسئول امنیتی اعالم کرد که پلیس در مجموع
 ۱۳۰تظاهرکننده را در کشور بازداشت کرده که از این میان  ۳۹تن از آنها در قاهره بازداشت
شدهاند .نیروهای امنیتی در شهر ساحلی اسکندریه مشغول گشتزنی شده و هزاران سرباز
دیگر در شهرهای استان المنیا مستقر شدند .در استان البحریه جوانان معترض خواستار
ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای خود شدند اما نیروهای امنیتی با شلیک گلولههای
پالستیکی و گاز اشکآور آنها را متفرق کردند .نرخ بیکاری در مصر طبق آمارهای رسمی به
 ۱۳درصد افزایش یافته است .در شهر الهرم در استان الجیزه نیز معترضان خواستار برکناری
سیسی شده و شعارهایی علیه تصمیمات اقتصادی اخیر سر دادند .استان الشرقیه نیز شاهد
تظاهرات مشابهی بود .در شهر السنبالوین در استان الدقهلیه دستگاه امنیتی مصر سه زن را
بازداشت کردند .به گفته شاهدان عینی و برخی فعاالن ،نیروهای امنیتی تظاهرات در میدان
االربعین استان سوئز را برهم زدند .یاسر العمده ،هماهنگ کننده کل جنبش الغالبه با تاکید
بر اینکه این جنبش در اعتراض به "گرسنگی و فشارها" به راه افتاده است ،گفت ۸۰ :درصد
مردم مصر از حامیان این جنبش هستند .سیسی پیشتر در نشستی با حضور وزاری کشور،
دفاع و مسئوالن نظامی برجسته مصر ،فرماندهان پلیس ،ارتش و اطالعات این کشور را به
«هوشیاری و احتیاط» دعوت کرد.

برادر پادشاه عربستان درگذشت
عربستان از درگذشت ترکی بن عبدالعزیز آل سعود یکی از برادران پادشاه
عربستان در سن  ۸۴سالگی خبر داد.
به نوشته روزنامه الریاض عربستان ،به دنبال اعالم خبر درگذشت ترکی بن عبدالعزیز
آل سعود ،برادر پادشاه عربستان در  ۸۴سالگی ،دفتر سلطنتی این کشور پیام تسلیتی را
منتشر کرد .ترکی بن عبدالعزیز پسر بیست و یکم ملک عبدالعزیز از همسرش حصه دختر
احمد السویری بود که ترکی دوم لقب داشت چرا که پس از درگذشت برادر بزرگتر ترکی اول،
در سال  ۱۹۱۸متولد شد.وی در دوره پادشاهی ملک فیصل تا اوایل پادشاهی ملک فهد در
سال  ۱۹۸۳در پست معاونت وزیر دفاع و هواپیمایی مشغول بود.وی در سال  ۱۹۸۳عربستان
را به همراه خانوادهاش ترک کرد و در مصر ساکن شد .سپس در سال  ۲۰۱۰به ریاض بازگشت
و دوباره در این شهر اقامت گزید.

سارکوزی:فرانسه از داخل درگیر وضعیت
فوقالعاده و از خارج درگیر جنگ است
ت جمهوری فرانسه طی اظهاراتی با انتقاد از
نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاس 
کارنامه دولت سوسیالیستها در زمینه دفاعی ،اعالم کرد که فرانسه از داخل درگیر
وضعیت فوقالعاده و از خارج درگیر جنگ است و ارتش آن در وضعیت وخیمی
قرار دارد.
ت جمهوری فرانسه دیروز جمعه طی
به گزارش فارس ،نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاس 
اظهاراتی اعالم کرد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری  2017کارنامهای از
عملکرد سوسیالیستها در زمینه دفاعی و ارتش که در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد ،ارائه
خواهد داد« .نیکال سارکوزی» طی اظهاراتی اعالم کرد :فرانسه از داخل در وضعیت فوقالعاده
قرار داد و در خارج درگیر جنگ است و دفاع در آن یک اولویت بودجهای خواهد بود چرا که
ارتش هماکنون در وضعیت وخیمی قرار دارد .وی افزود :ما در نظر داریم بودجه دفاع ملی کشور
را که هماکنون به میزان  1.5درصد تولید ناخالص داخلی است ،به  1.85درصد تولید ناخالص
داخلی افزایش دهیم و طی سالهای  2018و  2022میالدی آن را به  35و  41میلیارد یورو
افزایش دهیم .سارکوزی در ادامه خاطرنشان کرد :هدف ما دستیابی به بودجه دفاعی برابر با 2
درصد تولید ناخالص داخلی طی سال  2022است .این نخستین بار از زمان پایان جنگ سرد
تاکنون است که فرانسه چنین تعهدی را مدنظر دارد .بر اساس این گزارش ،طبق برنامه دولت
فرانسه ،بودجه دفاعی کشور در سال  2017میالدی شامل هزینههای نظامی به  1.77درصد
تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .فرانسه متعهد شده در چارچوب ناتو بودجه دفاعی
خود را تا سال  2025میالدی به  2درصد تولید ناخالص داخلی برساند .سارکوزی همچنین
مدرنسازی تسلیحات هستهای و دفاع سایبری را از اولویتهای خود در صورت انتصاب به
ریاست جمهوری فرانسه در سال  2017میالدی نام برد.

