
صفحه آخر

هند: می توانیم به طور همزمان 
با چین و پاکستان وارد جنگ شویم!

دهلی نو در واکنش به تهدید پکن تهدید کرد که 
هند می تواند همزمان با پاکســتان و چین وارد جنگ 

شود! 
فرمانده نیروی زمینی هند در واکنش به اعتراض پکن به 
آزمایش اخیر موشک اتمی قاره پیمای این کشور گفت که دهلی 
نو آماده جنگ همزمان با پاکستان و چین است. چین به دنبال 
آزمایش موفقیت آمیز موشک اتمی قاره پیمای هند در دوشنبه 
هفته گذشــته دهلی نو را تهدید به ارجاع پرونده به شورای 

امنیت سازمان ملل کرد. موشک »آگنی 5« با برد بیش از 5 
هزار کیلومتر دهلی نو را قادر می سازد که سراسر خاک چین 
را هدف قرار دهد.به گزارش ایرنا، »ژنرال بیپین راوات« دیروز 
همچنیــن اعالم  کرد، هند در عین حال بر ضرورت همکاری 
و نه خصومت با پکن تاکیــد می کند. فرمانده نیروی زمینی 
هند در بخش دیگری از ســخنانش با متهم کردن پاکستان 
به حمایت از شبه نظامیان تروریست گفت که احتمال انجام 
حمله های محدود بیشتر علیه پاکستان در آینده وجود دارد.

مردم بحرین امشب برای 
شکستن محاصره »الدراز« قیام می کنند

مردم بحرین امشب با خودروهای شخصی و پای 
پیاده از تمامی مناطق بحرین به سمت منزل شیخ 
عیسی قاسم حرکت می کنند تا محاصره ظالمانه این 

منطقه را در هم شکنند.
احزاب و جمعیت های مختلف سیاسی بحرین از عموم 
مردم این کشور خواسته اند امشب محاصره ظالمانه منطقه 
»الدراز« را با شعار »عزم و اراده فدائیان شیخ عیسی قاسم 
را پایانی نیست آغاز کنند. در همین رابطه پیش بینی شده 

امشب ساکنین تمامی مناطق طی یک راهپیمایی گسترده 
و با خودروهای خود یا پای پیاده به طرف منزل شیخ عیسی 
قاسم حرکت کنند و روز جمعه عصر نیز با برگزاری تظاهرات  
و تحصن  خیابانی اعتراض خود را به محاصره منطقه »الدراز« 
و ســلب تابعیت و محاکمه شیخ عیسی قاسم اعالم کنند. 
با گذشت 200 روز از محاصره منطقه الدراز، محل زندگی 
شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین، فعالیت های مردمی 

چهره پررنگ تری به خود گرفته است.

روزنامه صبح
صاحب امتیاز: مؤسسه کیهان

مدیر مسئول:
حسین شریعتمداری

تلفن: 35200
33110251-9

سامانه پیام کوتاه: 30002323
پست تصویری:

33111120-33114228
پست الکترونیکی:

Kayhan@Kayhan.ir
صفحات وب:

www.kayhan.ir
کد پستی: 1144831599
صندوق پستی: 11155/3631

تهران - خیابان فردوسی
کوچه شهید شاهچراغی

پنج شنبه 1۶ دی 13۹5    ۶ ربیع الثانی 143۸  5 ژانویه 2017  شماره 2152۹ اذان ظهر: 12/10، اذان مغرب: 17/25، نیمه شب شرعی: 23/25، اذان صبح )فردا(: 5/45، طلوع آفتاب )فردا(: 7/15.

دیده بان حقوق بشر سوریه:
ترکیه 450 شهروند سوری را 

بزرگ ترین کلیسای غرب آسیاطی سال گذشته قتل عام کرده است
به دست بسیج مردمی عراق آزاد شد

سرویس خارجی-
بر اســاس نتایج نظرسنجی 
موسســه  جدید  بین المللــی 
اروپایی  مردم کشورهای  »یوگو« 
نگاه  آســیایی ها،  با  مقایسه  در 
به آینده کشورشان  بدبینانه تری 
و حتی در ارتباط با چشــم انداز 
آینده کل جهان در ســال 2017 

میالدی، دارند. 
اروپا ســال پرتالطمی را پشــت 
سرگذاشــته اســت. افزایش حمالت 
تروریستی و هجوم صدها هزار نفری 
مهاجران به این قاره، خروج انگلیس 
از اتحادیه اروپا، ادامه بحران اقتصادی 
و شکســت های پی درپــی در عرصه 
سیاست خارجی، سال 2016 را تبدیل 
به سالی »دهشتناک« برای اروپا کرده 
بود. شاید همین امور باعث شده مردم 
قاره سبز بر اساس نظرسنجی ها نگاه 
ناامیدانه ای به ســال جاری میالدی 

داشته باشند.
نتایج نظرســنجی »یوگو« که در 

آن از 23 هــزار تن از ســاکنان 21 
کشور جهان، پرسش به  عمل  آمده و 
در وب سایت این موسسه منتشر شده، 
حاکی از آن است »بیشتر اروپایی ها« 
بر این باورند سال 2017 سالی مبهم 
و تردیدآمیز برای کشورشان و جهان 

خواهد بود.
موسسه یوگو در این نظرسنجی 
از مردم این پرسش را کرده که »سال 
2016 میالدی برای خود و بستگان، 
کشورشان و نیز جهان چگونه بوده« و 
از میــان دو گزینه بد و خوب یکی را 
انتخاب کنند و همچنین پرسیده بود 
از نظر آنها در ســال 2017 میالدی 
این وضعیت بهتر خواهد شد یا بدتر؟ 
مردم فرانسه بر اساس نظرسنجی 
یادشــده بیشــترین نگاه منفی را به 
سال گذشته داشــته اند و از نظر آنها 
ســال 2016میــالدی بــرای خود و 
بستگان، کشور و نیز جهان »بد« بوده 
از فرانسه، مردم کشورهای  است.بعد 
مصر، فنالند، انگلیس، آلمان، آمریکا 

و هنگ کنگ و نیز مالزی بیشــترین 
دیدگاه منفی نسبت به سال گذشته 
میــالدی به  ویژه در مــورد وضعیت 
کشورشــان و جهــان داشــته اند. به 
گزارش »ایرنا« مردم فرانســه، سوئد، 

فنالند، آلمان، انگلیس، نروژ و دانمارک 
بیشــترین دیدگاه بدبینانه نسبت به 
وضعیت جهان در سال گذشته میالدی 

ابراز داشته اند.
همچنین مردم فرانسه بیشترین 

دیدگاه منفی نســبت به سال 2017 
میــالدی در ارتباط با خود و خانواده، 
کشــور و نیز جهان )بــه ترتیب 11 
درصــد، 12 درصد منفی و 26 درصد 

منفی( بیان داشته اند. 

در نظرســنجی موسسه »یوگو« 
همچنین معلوم شــده کــه »تمامی 
کشــورهای اروپایی، نگاه بدبینانه ای 
به آینده کشورشان دارند« و حتی در 
ارتباط با چشم انداز آینده کل جهان نیز 
برای سال 2017 نظری »منفی« دارند.

در این نظرســنجی، انگلیسی ها، 
فرانســوی ها،  نروژی ها،  آلمانی هــا، 
دانمارکی ها و سوئدی ها و استرالیایی 
نســبت به مردم سایر کشورهایی که 
مورد پرســش قرار گرفته اند. دیدگاه 
بدبینانه تری نسبت به وضعیت کشور 
خود و جهان در سال جدید میالدی 
داشــته اند. اگرچه موسسه »یوگو« به 
چرایی نگاه بدبینانه اروپایی ها به ویژه 
فرانســوی ها نسبت به سال گذشته و 
جاری میــالدی نپرداخته اما به نظر 
می رسد که ریشــه این مسئله را در 
کل بایستی در تهدیدات تروریستی، 
بحران آوارگان، گســترش گروه های 
راســت افراطی، بحران مالی در حوزه 

یورو و نیز برگزیت جستجو کرد.

نظرسنجی ها نشان داد

حال و روز اروپائیان 
رمیده از سال 2016 هراسان از 2017

خواهد پیوست، این بار یک روزنامه انگلیسی دیگر خبر از »بحران موجودیت« 
برای آل سعود داده است. به گزارش فارس، پایگاه انگلیسی »میدل ایست آی« 
در یادداشتی به »چالش های پیش روی عربستان در سال 2017« اشاره و این 
سوال را مطرح کرده که »آیا خاندان آل سعود از درون دچار تنش می شود؟«

به نوشــته این رســانه انگلیسی»ســال 2017 را برای عربستان می توان 
اینطور تعریف کرد که با بحران موجودیت ناشی از عدم موفقیت آن در حفظ 
اســتیالی خود در سراسر جهان عرب و عدم موفقیت در قبال رقیب قدیمی 
خود یعنی ایران، مواجه اســت. عدم موفقیت عربســتان و بحران ناشی از آن 
عواقب مهمی داخل خاندان آل سعود و خارج از آن خواهد داشت، خاندان آل 
سعود سال نوی میالدی را با فهرستی از شکست های نظامی و از دست دادن 
وجهه خود در منطقه آغاز کرده و این مســئله موقعیت عربستان را تضعیف 
می کند و این کشــور دیگر تنها بازیگر مســایل سیاسی جهان عرب نخواهد 
بود.«در ادامه یادداشت آمده است: »سقوط حسنی مبارک در مصر و بن علی 
در تونس که هر دو از متحدان غرب بودند، شوکی برای سعودی ها بود چراکه 
کنار گذاشته شدن فوری آنها از قدرت نشان می دهد قدرت های غربی تمایلی 
بــرای مداخله و محافظت از متحــدان خود ندارند به ویژه بعد از تجربه عراق 
که غرب مستقیم وارد شد و در نهایت شکست خورد و نتوانست به وعده های 
خود عمل کند.« در بخش دیگری از این گزارش می خوانیم: » از ســوی دیگر 
عربســتان با چالش هایی در منطقه مواجه است و وجهه خود را در منطقه از 
دست داده و با تحقیر شدن در سوریه، سلمان در سال 2017 تمرکز بیشتری 
بر یمن خواهد داشت، اما 18 ماه مبارزه در یمن هم با پیشرفت چندانی برای 
عربســتان همراه نبوده است بلکه انتقادات بین المللی را هم به همراه داشته 
اســت که از آن جمله انتقاد به اســتفاده از تسلیحات کشتار جمعی بود. اگر 
در یمن پیروزی برای عربســتان حاصل نشود، آل سعود با نگرانی های داخلی 
مواجه خواهد شــد.« میدل ایست آی در پایان نتیجه گرفته که »عربستان در 
سال 2017 با چالش درآمد حاصل از فروش نفت مواجه نیست بلکه با چالشی 
روبه رو می شود که در نتیجه از دست دادن وجهه منطقه ای خود است که این 

خاندان را با چالش هایی در درون کشور مواجه می کند.«

نشریه انگلیسی میدل ایست آی:
سال 2017 برای آل سعود 

سال مرگ و زندگی است

قتل عام مسلمانان میانمار ادامه دارد

کودک 16 ماهه ای که تمام مدعیان دفاع از حقوق بشر را رسوا کرد

اسقف کلیسای حلب:
تمام کلیساهای غرب طرفدار بشار اسد هستند

اسقف کلیســای »انگلیکان« شهر »حلب«، اسالم داعش را »اسالم 
صهیونیستی« دانست و گفت که برخالف دولت های غربی، همه کلیساهای 

غربی طرفدار دولت »بشار اسد« و مردم سوریه هستند.
»ابراهیم نصیر« رئیس کلیســای انگلیکان شــهر حلب به خبرنگار تسنیم 
گفته: »آنچه که آنها )تروریســت های تکفیری و داعش( به عنوان اســالم ارائه 
می کنند، چیزی نیست که ما در قرون طوالنی گذشته تجربه کرده ایم، چیزی که 

)تروریست ها( ارائه می کنند، تالش برای نابودی اسالم است.«
به گفته نصیر »صهیونیســت ها )پیش از ایــن( تالش های زیادی کرده اند تا 
به )درون( مســیحیت در غرب رخنه کنند که در برخی اوقات موفق هم بوده اند. 
آنچه امروز ما )در سوریه( می بینیم، می توانیم آن را »اسالم صهیونیستی« بدانیم. 
)جریان( صهیونیستی می کوشد به )درون( اسالم نفوذ و آن را از داخل نابود کند.« 
وی این را هم گفته که »مسلمانی که من می شناسم، کسی است که برادرش از 
شر وی در امان است... برخی از ما تسلیم فرمان خداوند از طریق انجیل و برخی 

نیز تسلیم امر خداوند از طریق قرآن کریم هستیم.«
این اســقف و رئیس کلیسای انگلیکان حلب در پاسخ به این سؤال که »چرا 
بیشتر غربی ها علی رغم اینکه مسیحی هستند، از گروه های تروریستی در سوریه 
و منطقه حمایت می کنند؟« اظهار داشــته: »اگر مخاطبان گمان می کنند غرب 
مسیحی است، این گمان کاماًل اشتباه است. غرب، مسیحی نیست... میان مواضع 
دولت های غربی و کلیساهای غربی تفاوت و تمایز وجود دارد... )برخالف دولت های 
غربی( مواضع همه کلیساهای غرب، حمایت از ملت و دولت قانونی سوریه به ریاست 
»بشار اسد« است.«وی ضمن اشاره به »رنج ها و مصائب مشترکی که مسلمانان و 
مردم مسیحی سوریه از جانب تروریسم متحمل شده اند«، تأکید کرد: »تروریست ها 
دشمن خداوند، انسانیت و وطن هستند... آنها فهم درستی از خدا، دین و انسان 

ندارند و ارتباطی هم با وطن ندارند.«
گفتنی است مسیحیان، یکی از قربانیان اصلی تروریست های تکفیری هستند.

سرویس خارجی - 
دولت میانمار به رهبری آنگ 
سان سوچی اعالم کرد که  اتهامات 
مربوط به خشونت های دولتی علیه 
اقلیت مسلمانان این کشور همگی 

ساختگی هستند!
طی چند ســال گذشــته دولت 
میانماردر همراهی با بودائیان حمالت 
وحشــیانه ای را علیه اقلیت مسلمان 
ســاکن این کشــور آغاز کرده است. 
این یورش وحشــیانه هزاران کشته 

مجروح و آواره به جای گذاشته است. 
طی هفته های اخیر نیز این حمالت، 
گسترش چشمگیری داشته به طوری 
که حتی ســازمان ملل نیز مجبور به 
واکنش شــد و اعالم کرده در میانمار 

»نسل کشی«  در جریان است.
رفتار »غیرانسانی« علیه مسلمانان 
میانمار همچنــان ادامه دارد و حتی 
کودکان و نــوزادان نیــز در میانمار 
هدف این رفتار نامناسب قرار می گیرند 
اما دولت »آنگ ســانگ سوچی« که 

رســانه ها وی را »حاکم واقعی« این 
کشور لقب داده اند این جنایت ها را  از 

اساس منکر شد.
کمیسیون مسئول بررسی خشونت 
در اســتان راخین میانمار که توسط 
دولت این کشور تشکیل شده، دیروز 
)چهارشنبه( خشونت نیروهای امنیتی 
علیه مسلمانان روهینگا را رد کرد. به 
گزارش ایســنا، رای این کمیســیون 
چنــد روز پــس از انتشــار ویدئویی 
صورت گرفت که نشان می داد پلیس 
میانمار غیرنظامیان از اقلیت مسلمان 
را  وحشــیانه مورد ضرب و شتم قرار 

داده است.  این کمیسیون که رهبری 
آن را فرمانده ســابق ارتش بر عهده 
دارد، می گوید در حال انجام تحقیقاتی 
درباره خشــونت های اعمال شــده از 
سوی مقام های امنیتی علیه مسلمانان 
روهینگا اســت و اعالم کرده براساس 
بررسی های اولیه این اتهامات درست 

نبوده و همگی ساختگی هستند! 
این کمیســیون در گزارش خود 
آورده است که تعداد جمعیت، مساجد 
و بناهای مذهبی این اقلیت در منطقه 

نشان می دهد که هیچ موردی از نسل 
کشــی و اعمال فشــار بر آنها صورت 

نگرفته است!
ادعای مضحک دولت میانمار در 
حالی است ده ها تن از این مسلمانان 
طی هفته های اخیر در جریان سرکوب 
پلیس و نیروهای دولتی میانمار کشته 
شــده اند. افــرادی که گریخته اند در 
بنگالدش به سر می برند و می گویند 
که به دست نیروهای امنیتی میانمار 

مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته اند.

از  نیجریه  در  »موثق«  منابع 
»کمک تسلیحاتی مستقیم رژیم 
صهیونیستی به گروه تروریستی 
»بوکوحرام« پرده  برداشته و یک 
مقام رسمی صهیونیستی نیز گفت 
که اسرائیل به کسانی که در سوریه 
با اســد می جنگند کمک مالی و 

درمانی می کند.
»منابــع رســمی« نیجریــه ای 
می گوینــد ارتش این کشــور، موفق 
به کشــف مقادیر »بســیار زیادی« 
رژیم صهیونیستی  تسلیحات ساخت 
از پایگاه گروه تروریســتی بوکوحرام 
در جنگل های »سامبیســا« واقع در 
شمال شرق این کشــور، شده است. 
به گفته این منابع، تحقیقات نشــان 
می دهد ســالح ها به طور مستقیم از 
سوی اسرائیل به بوکوحرام داده شده 
است. به گزارش قدسنا، در این پایگاه 
10 هزار قطعه سالح از جمله موشک، 
خمپاره و سالح های سبک ساخت رژیم 
صهیونیستی مشاهده شده است که در 
میان آنها موشک های »ام 302« با برد 

200 کیلومتر هم دیده می شود. 
از سوی دیگر »گادی آیزنکوت« 
رئیس  ستاد ارتش رژیم صهیونیستی 
نیز اعالم کرد، اســرائیل 26 میلیون 
شــکل )واحد پول اســرائیل( معادل 
هفت میلیــون دالر از بودجه نظامی 
خود را صرف کمک های پزشــکی به 
که  می کند  زخمی شده  شبه نظامیان 

علیه نظام سوریه می جنگند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه 
المیادیــن، وی روز سه شــنبه طــی 
کنفرانسی درباره »چالش های امنیتی 
اسرائیل« اعالم کرد، »بیش از 3000 
تــن از مخالفان ســوری در »صفد و 
نهاریا« در شمال اسرائیل تحت معالجه 
قرار گرفته اند.« این در حالی است که 
روزنامه »دیلی میل« انگلیس نیز در 
دســامبر )آبان( 2015 فاش کرد که 
اسرائیل تا ســال 2013، 13 میلیون 
دالر را صــرف خدمات پزشــکی به 
»شورشــیان مسلح« ســوریه کرده 
بود. گفتنی اســت غربی هــا و رژیم 
صهیونیســتی تروریســت های فعال 
در ســوریه و عراق را »شورشــی« و 

کمک های مالی، تسلیحاتی و پزشکی اسرائیل 
به تروریست های بوکوحرام و داعش

رهبر حزب اپوزیســیون ترکیه اعالم کرده دولت اردوغان مسئول 
افزایش عملیات تروریستی در ترکیه است و به دلیل حمایت این دولت 

از تروریسم و  ناتوانی از بازگرداندن امنیت به کشور باید استعفا دهد.
به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه »حریت«، »کمال قلیچدار اوغلو«، رهبر 
حزب مردم جمهوری خواه ترکیه خطاب به دولت این کشــور اعالم کرده »شما 
دولتی هستید که به سازمان های تروریستی کمک کرده و جرئت می دهید.« وی در 
ادامه اظهاراتش با اشاره به حمله مسلحانه به باشگاه »رینا« در »اسالمبول«، دولت 
اردوغان را متهم به »شکست در جلوگیری از وقوع حمالت تروریستی« کرده است. 
وی گفته »هیچ کس مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد. هیچ چیز شخصی نیست. 
نخست وزیر ترکیه حتی نمی گوید که از وقوع این عملیات جلوگیری می کند. این 
راه و رسم اداره کشور نیست. باید استعفا دهید و اعتراف کنید که نمی توانید جلوی 
این حمالت را بگیرید.«به گفته »قلیچدار اوغلو« »سیاســت خارجی دولت باعث 
وقوع چنین حمالتی شده است. ما در بسیاری از مواقع در امور داخلی کشورهای 
دیگر دخالت نکرده ایم اما آنها نیروهای ترکیه را به ســوریه اعزام کردند... داعش 
از 70 شهر در سراسر ترکیه نیرو می گیرد. حتی وزیر پیشین بهداشت در ابتدای 
ماجرا اعالم کرد که نیروهای داعش که در ســوریه مجروح می شوند، برای مداوا 
به بیمارســتان های ترکیه منتقل می شوند. بعد آنها با سالح در دست به سوریه 
باز می گردند. همچنین در ســال 2012 یکی از فرماندهان داعش اعالم کرد که 
تجهیزات آنها از ترکیه تامین می شود. همان که کشور را اداره می کند، از آنها نیز 
حمایت می کند.« »مکس آبراهامز« عضو شورای روابط خارجی آمریکا و تحلیلگر 
مسائل مربوط به تروریسم نیز اظهارات قلیچدار اوغلو را با این جمله که »می توان 
ترکیه را اولین دولت حامی تروریسم خواند« تکرار کرد.خبر دیگر اینکه، بر اساس 
نتایج آخرین پژوهش موسسه نظرسنجی »پیو )pew(« در آمریکا، 8 درصد مردم 
ترکیه نگاه »مثبت« به داعش دارند و با این گروه تروریســتی احساس همدردی 
می کنند و در مقابل 73 درصد مردم ترکیه نیز نگاه منفی به داعش دارند. نتیجه 
این نظرسنجی به نوعی تایید اظهارات قلیچدار اوغلو در مورد عضوگیری داعش 

از 70 شهر ترکیه است. 

قلیچدار اوغلو:
حمایت های دولت اردوغان از تروریسم 

ترکیه را ناامن کرده است

دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرده، ارتش ترکیه طی سال 2016 
میالدی 457 شهروند سوری را قتل عام کرده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد، نظامیان ارتش ترکیه طی سال 2016 
میالدی 457 شهروند غیرنظامی سوریه را به قتل رسانده اند. این نهاد سوری توضیح 
داده، از آغاز سال 2016 )12 دی سال گذشته( تا پایان آن 176 غیرنظامی سوری 
که قصد داشتند وارد ترکیه شوند، توسط نیروهای نظامی ترکیه کشته شده اند. 31 
نفر از این کشته شدگان کودک و 16 تن نیز زن بوده اند. اکثر این افراد به خاطر 
ناامنی و فرار از دست تروریست های مسلح، قصد داشتند وارد خاک ترکیه شوند.
عالوه بر مورد باال، نیروهای ارتش ترکیه از چهار شــهریور تاکنون در قالب 
عملیات »ســپر فرات«، وارد خاک ســوریه شده اند و در حمالت هوایی و زمینی 
خود 281 غیرنظامی ســوری را کشته اند. از این تعداد قربانیان نیز 38 نفر زن و 
65 تن زیر 18 سال بوده اند.ترکیه عملیات فوق را بدون اجازه دولت دمشق، انجام 
می دهد و در حال حاضر نیز به همراه عناصر مورد حمایت خود، قصد دارد شهر 
»الباب« را در شــمال سوریه اشغال کند.نکته جالب اینجاست که »رجب طیب 
اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه همین دیروز گفته است، نیروهای ارتش ترکیه 
پس از آزادســازی شهر الباب، راهی استان »رقه« سوریه می شوند تا شهر »رقه« 

را نیز تسخیر کنند!
مذاکرات آستانه

»مولــود چاوش اوغلو« وزیرخارجه ترکیه اعالم کــرد، مذاکرات صلح میان 
نمایندگان دولت دمشق و مخالفان دولت، چهار بهمن در شهر »آستانه« پایتخت 
قزاقســتان برگزار خواهد شد.وی گفت که ترکیه و روسیه برای مجازات عامالن 
نقض آتش بس در ســوریه همکاری می کننــد، چرا که نقض آتش بس، مذاکرات 
صلح را تحت تأثیر قرار خواهد داد.چاوش اوغلو در ادامه، مدعی شــد، نیروهای 
حزب اهلل، شــبه نظامیان شیعه و دولت سوریه آتش بس را نقض می کنند! این در 
حالی اســت که طبق گزارش های رسمی، عناصر و گروه های مسلح طی روزهای 
اخیر بارها آتش بس را نقض کرده اند.مذاکرات صلح ســوریه بیستم بهمن نیز در 
»ژنو« سوئیس برگزار خواهد شد. تاکنون زیاده خواهی تروریست ها و حامیان آنها، 

باعث شکست مذاکرات صلح شده است.
درگیری در حومه دمشق

به گزارش ایســنا، درگیری میان ارتش سوریه و عناصر »جبهه النصره« هم 
در حومه دمشق از سر گرفته شد. این تروریست ها که در منطقه »وادی بردی« 
حضور دارند، آب بخش هایی از دمشــق را قطع کرده اند. جبهه النصره به همراه 
»داعش« و »احرار الشــام« جزو گروه های طرف گفت وگو محسوب نمی شوند و 
آتش بس دولت سوریه شامل حال آنها نمی شود. در استان »رقه« نیز نفر دوم گروه 
تروریستی داعش موسوم به »ابوحمزه ریاضیات« براثر حمله هوایی به هالکت رسید.

نیروهای بســیج مردمی عراق بزرگ ترین کلیسای خاورمیانه را در 
استان »نینوا« از اشغال تروریست های داعش خارج کرد.

به گزارش فارس، کلیسای بزرگ »الطاهره« پس از دو سال و نیم اشغال، صبح 
دیروز به دست نیروهای بسیج مردمی آزاد شد. این کلیسا که بزرگترین کلیسای 

خاورمیانه است، در نزدیکی شهر »قره قوش« در جنوب شرق موصل قرار دارد.
تروریست های داعش که نسبت به اقلیت های دینی و مذهبی خشونت بیشتری 
از خود بروز می دهند، طی دو ســال و نیم گذشته، خسارات زیادی به این کلیسا 
وارد کرده اند و بیش از 10 هزار جلد کتاب را نیز ســوزاندند. بیش از 1000 جلد 

از این کتاب ها، نسخ خطی بوده اند.
عناصر داعش که 20 خرداد سال 1393 استان نینوا و شهر موصل را به اشغال 
درآورده اند، از آن زمان تاکنون بسیاری از کلیساها و حتی مساجد را منهدم کرده اند.

بخش اعظم کلیسای الطاهره که دارای طاق ها و ایوان های بزرگ و منقوش به 
آثار هنری و ظرافت کاری های ویژه است، خوشبختانه آسیب زیادی ندیده است.

سازمان ملل
تســنیم، »آنتونیو گوترس« دبیر کل جدید سازمان ملل متحد  با اذعان به 
اینکه جهان دوره دشواری را سپری می کند، تاکید کرد کسی نباید انتظار معجزه 
از او داشته باشد. گوترس که اول ژانویه)12 دی( جانشین بان کی مون دبیر کل 
پیشین سازمان ملل متحد شده است.  پیش از آغاز اولین روز کاری خود در مقر 
ســازمان ملل متحد در نیویورک در جمع پرسنل سازمان ملل متحد سخنرانی 

کرد و از همه خواست برای اصالح سازمان ملل تالش کنند.
فلسطین اشغالی

قدسنا: به درخواست اتحادیه کارگران در فلسطین اشغالی، راننده های اتوبوس 
در قدس اشغالی اعتصاب کرده و حمل و نقل عمومی در این شهر کاماًل فلج شده 
اســت. این تصمیم درپی آن اتخاذ شــد که کارگران بخش حمل و نقل عمومی 
با مدیریت شــرکت خصوصی اتوبوسرانی »اگد« بر سر حقوق و یارانه با اختالف 
مواجه شدند. مدارس سراسر اسرائیل نیز به خاطر اعتصاب معلمان تعطیل است.

عربستان
العهد: رئیس شورای امور مهاجران پاکستان می گوید، 50 هزار کارگر پاکستانی 
در روزهای گذشــته به علت بحران اقتصادی عربستان خاک این کشور را ترک 
کرده اند. این اتفاق در پی بحران اقتصادی که برخی شرکت های عربستانی با آن 
روبه رو شده اند رخ داده است و منجر به ناتوانی این شرکت ها در پرداخت حقوق 
اغلب کارکنانشان شده است. عربستان در پی کاهش قیمت نفت و صرف هزینه های 
هنگفت در جنگ علیه یمن در طول دو سال گذشته با بحران اقتصادی بی سابقه ای 

دست و پنجه نرم می کند که در نهایت منجر به اتخاذ سیاست های اقتصاد ریاضتی 
از ســوی حکومت این کشور شده  است. این بحران اما بنابر گزارش های منتشر 

شده، باعث توقف ریخت و پاش های سران سعودی نشده است.
ترکیه

اشــپیگل: حمالت تروریستی در اسالمبول نشان داد که ترکیه تا چه اندازه 
گرفتار بحران است. این کشور عمیقا در باتالق جنگ داخلی سوریه گرفتار شده 
است، در جنوب شرقی این کشور اختالفات با کردها تشدید شده است، شرایط 
اقتصادی در ترکیه وخیم است و  از زمان کودتای نظامی ماه جوالی)تیرماه( در 

این کشور دولت با شدت سختگیرانه ای علیه مخالفان اقدام می کند.
انگلیس

ایرنا: »ایوان راجرز« ســفیر انگلیس در اتحادیه اروپا، روز سه شنبه و تنها 3 
ماه مانده به شــروع روند مذاکرات خروج کشــورش از اتحادیه اروپا در اقدامی 
شوک آور، از مقام خود استعفا داد. انتشار بخش هایی از ایمیل  راجرز به کارکنان 
دفتر نمایندگی انگلیس در بروکسل که از سوی منابع انگلیسی منتشر شد، مؤید 
نارضایتی شــدید او از سیاست های »ترزا می« نخست وزیر و اعضای دولتش در 

قبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است.

آمریکا
فارس: دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا گفته زندان گوانتانامو نباید 
تعطیل شود چرا که اینها خطرناک ترین افراد هستند و نباید به آن ها اجازه داد 
به صحنه های نبرد برگردند. این در حالی است که کاخ سفید اعالم کرده تا 20 
ژانویه)اول بهمن( که دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به پایان می رسد، انتقال 
تعداد دیگری از زندانیان گوانتانامو اعالم خواهد شد. تعطیلی گوانتانامو جزو اولین 

شعارهای انتخاباتی اوباما در دور اول ریاست جمهوری بوده است.
لبنان

الجمهوریه: ارتش لبنان موفق شده در سه مرحله عناصر یک باند تروریستی 
را بازداشــت کند. تروریست ها طرح خود را برای حمله به اهداف از پیش تعیین 
شده در چندین منطقه لبنان کلید زده بودند، سالح ها، برنامه ها و تجهیزات الزم 
آماده و مجریان این حمله تروریســتی از هفته ها قبل شست وشوی مغزی شده 
بودند. ارتش لبنان با همکاری حزب اهلل تا کنون بسیاری از طرح های تروریستی 

را به ویژه در جنوب لبنان ناکام گذاشته است.
یمن

فارس: یک عضو پارلمان یمن اعالم کرد که عربستان، مزدوران شکست خورده 
خود در ســوریه را به یمن فرستاده و در همین حال مزدوران سعودی در مدت 
اخیر به دستور آل سعود خانه های مردم در تعز و مأرب را تخریب می کنند.وی در 
عین حال تاکید کرد، نیروهای یمنی در برابر جنایات و حمالت دشمن سعودی 

و شبه نظامیان تروریست هرگز ساکت نخواهد نشست.

ارتش  پیشروی های  ادامه  در 
عراق در شــهر موصل، 13 هزار 
غیرنظامی موفق شدند از مناطق 
این  در  »داعش«  اشــغال  تحت 
شهر فرار کنند و طی پیشروی های 
جدید، 260 تروریست تکفیری نیز 

به هالکت رسیدند.
سازمان ملل اعالم کرد، طی پنج 
روز اخیر حــدود 13 هزار غیرنظامی 
عراقی از موصل و محاصره تکفیری ها 
دبیر  دوچاریک«  »استفان  گریختند. 
مطبوعاتی ســازمان ملل ضمن اعالم 
خبر باال، افزود: »تعداد افرادی که هر 
روز موصل را ترک می کنند، دو برابر 
شــده و از 1600 تن بــه 2300 نفر 
رسیده است. وی افزایش شمار آوارگان 
رابه اجرای مرحله دوم عملیات موصل 
ارتباط داد و شمار کل آوارگان از روز 
نخست عملیات )26 مهر( تاکنون را 

هم 130 هزار تن اعالم کرد. مقامات 
محلــی عراقی ضمن تأیید خبر فوق، 
اعالم کردند کــه 90 درصد آوارگان 
به خانه و کاشــانه خود بازگشته اند. 
عملیات آزادسازی موصل بامداد روز 
26 مهر با فرمان نخست وزیر عراق آغاز 
شده است. مرحله دوم این عملیات نیز 
از پنجشنبه هفته گذشته و پس از یک 

وقفه کوتاه شروع شده است.
در ارتباط با تازه ترین پیشروی های 
ارتش عــراق، سرلشــکر »عبداالمیر 
رشــید یاراهلل« فرمانده عملیات نینوا 
طی بیانیه ای اعالم کــرده، نیروهای 
ارتش عراق مناطق الصناعی، الکرامه، 
ســیلوهای گندم، کارخانه آرد، یک 
مجتمع تجاری و شرکت مرسدس را 
از کنترل تروریست های داعش خارج 
کردند. در این عملیات گسترده عالوه 
بر انهدام شماری خودرو و ادوات زرهی 

متعلق به داعش، یک دســتگاه تانک 
»تی-72« تروریســت ها نیز به دست 
ارتش افتاد. شــمار کل تلفات داعش 
در پیشروی های جدید هم حدود 260 
تن اعالم شده است.طبق گزارش فوق، 
از مجموع 65 منطقه شــرق موصل، 
تاکنون نیروهای دولتی 50 منطقه را 

تحت کنترل درآوردند.

از اســتان »کرکــوک« نیز خبر 
»ائتــالف  جنگنده هــای  رســیده، 
بین المللی ضد داعش« با بمباران دو 
منطقه »الرشاد« و »تازه« واقع در 35  
کیلومتری جنوب غرب کرکوک، 20 
تروریست داعش را به هالکت رساندند.

گزارش تکان دهنده
به گــزارش خبرگزاری جمهوری 

اسالمی، مشــاوران نظامی آمریکایی 
حاضر در عملیات موصل به فرماندهان 
عراقی پیشنهاد اجرایی یک عملیات 
»هلی برن« و انتقــال حدود 2000 
نظامــی عراقی به ســاحل غربی رود 
فرات در داخل موصل را داده بودند که 
با مخالفت شدید سرلشکر »عبدالوهاب 
الساعدی« از فرماندهان عراقی مبارزه 
با تروریسم مواجه شده است. به گفته 
ناظران، در صورت اجرایی شــدن این 
عملیات، 2000 نظامی فوق توســط 

عناصر داعش قتل عام می شدند.
براســاس گزارش های رســیده، 
سرلشکر ساعدی، خطاب به مستشاران 
آمریکایی گفته بــود: »ما برای جان 
نیروهای مــان ارزش زیــادی قائــل 
هستیم.« وی گفته که اگر آمریکایی ها 
از نیروهــای رزمــی زمینی عراقی به 
خوبــی حمایت کنند، طی یک هفته 

سراسر ساحل شرقی موصل پاکسازی 
خواهد شد.«

سایر رویدادها
* سخنگوی گروه »النجاء« عراق 
خواستار سلب مصونیت از نمایندگان و 
مقاماتی شد که از تروریست ها حمایت 

می کنند.
* »حیدر عبادی« نخســت وزیر 
عراق گفت، دولت منطقه خودمختار 
کردستان عراق نباید بیش از سهمیه 
قانونــی خود، از طریــق بندر جیهان 

ترکیه نفت صادر کند.
* نیروهای عراقــی بیش از 80 
جسد جدید کشتار »اسپایکر« را کشف 
کرده انــد. تروریســت های داعش در 
سال 2014 بیش از 1700 دانشجوی 
نظامــی عراقی را در پایگاه اســپایکر 
واقع در اســتان صالح الدین، قتل عام 

کرده بودند.

نجات 13 هزار غیرنظامی و هالکت 260 تروریست تازه ترین دستاورد ارتش عراق در موصل

دولت میانمار خشونت علیه مسلمانان را از اساس منکر شد!

کوتاه از سراسر جهان

»مخالفان« می نامند.
عملیات استشهادی در حیفا

وقوع دو عملیات استشــهادی در 
شــهر »حیفا« واقع در سرزمین های 
اشــغالی محافل صهیونیســتی را در 
شوک فرو برد. روز سه شنبه دو عملیات 
استشهادی در این شهر بندری صورت 
گرفت که طی آن یک شهرک نشــین 
صهیونیســت به هالکت رسید و یک 
خاخام نیز زخمی شــد. هنوز مجری 
این عملیات بازداشت نشده و نظامیان 
صهیونیست تالش های گسترده ای را 
برای بازداشت وی آغاز کرده اند. کانال 
10 تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن 
انتشار این خبر، اعالم کرده »شاباک به 
طور جدی در حال پیگرد برای یافتن 
مجری عملیات اســت و یک کلت را 
در نزدیکی محل وقوع عملیات کشف 
نظامیان صهیونیست  اســت.«  کرده 
همچنین روز گذشته 34 فلسطینی را 
در مناطق جنین، طولکرم، نابلس، رام 
اهلل، بیت لحم و الخلیل کرانه باختری 
بازداشت کردند. بر اساس این گزارش 
12 نفر از بازداشت شــدگان از اعضای 
جنبش حماس و 6 نفر کودک! هستند.

یک رسانه انگلیسی با بررسی 
آل سعود  روی  پیش  چالش های 
در ســال جدید میالدی اعالم 
در سال جاری  این کشور  کرد، 
موجودیت«  »بحران  با  میالدی 

مواجه خواهد بود.
پس از آنکه روزنامه »دیلی میل« 
پیــش بینی کرد، در ســال 2017 
کودتایی علیه پادشاه سعودی به وقوع 

پدر »محمد« می گوید؛ »ما دو راه بیشتر نداشتیم؛ یا در خانه خود به 
دست نیروهای دولتی و بودایی های تندرو سالخی می شدیم و در آتش 
می سوختیم و یا راه پرخطر عبور از رودخانه مرزی را انتخاب می کردیم.«
»پدربــزرگ و مادربزرگ محمد هر دو زنده در آتش ســوختند، ارتش تمام 
روستای ما را سوزاند و هیچ چیز باقی نماند. برای اینکه شکار هلی کوپترهای ارتش 

نشویم، در جنگل پناه گرفتیم.«
ایــن پدر رنجور و داغدیده کــه مرتب آرزوی مرگ می کند و می گوید دیگر 
نمی خواهد زنده بماند، ادامه ماجرا را اینگونه شــرح می دهد: شش روز تمام راه 
رفتم، بی قوت و غذا و حتی خواب... به کمک یک ماهیگیر از رودخانه مرزی »ناف« 
گذشتم و وارد خاک بنگالدش شدم... یک قایقران پیدا کردم و از او خواستم همسر 
و فرزندانم را از رودخانه عبور دهد.« اما نظامیان میانماری که همه جا در کمین 
مســلمانان بودند درست در لحظه ســوار شدن محمد 16 ماهه، برادر سه ساله، 
مادر و دایی آنها، شروع به تیراندازی کردند و قایق در میان راه واژگون می شود.
امواج متالطم و خروشان رود محمد را از آغوش مادر جدا می کند و او را به 

همراه همه اعضای خانواده فرو می بلعد.

پدر محمد که آخرین التماس های کودک سه ساله اش را قبل از سوار شدن به 
قایق و از طریق تلفن همراه شنیده است، آرام و قرار ندارد و خودش هم می داند 
که این غم بزرگ هرگز رهایش نخواهد کرد. او آخرین بند این تراژدی را چنین 

روایت می کند: »کســی به من زنگ زد و گفت جسد پسرم پیدا شده است. او با 
تلفن همراهش عکسی از پیکر فرزندم گرفت و برایم ارسال کرد.«

تصویــر دردناک محمــد 16ماهه یادآور ماجرای »آیــالن  کردی« کودک 
پناهجوی ســوری اســت که تصویر بی جان وی در ســواحل مدیترانه و ترکیه، 

وجدان  های آزاد دنیا را تکان داد.
اســتان »راخین« میانمار جایی اســت که از کوه، دریا و اقیانوس و رودخانه 
تا دولت و ارتش و هلی کوپترهای جنگی و بودایی های تندرو همه برای ســر به 
نیســت کردن مسلمانان بی پناه هم قسم شــده اند و در اینجا آزار و اذیت مشتی 

زن و کودک بی پناه حد و مرزی ندارد و زندگی در راخین به لعنتش نمی ارزد.
اما، جنبه دردآور قضیه این است که در دنیایی که به دنیای ارتباطات معروف 
است، این همه قساوت و سنگدلی در سکوت رخ می دهد و خانه و کاشانه مردم در 
حالی از هوا و زمین هدف قرار می گیرد و در آتش حقد و کینه اکثریت می سوزد 

که انگار چیز مهمی اتفاق نیفتاده است.
حتی سخنگوی دولت میانمار هم با وقاحت تمام، به شبکه سی  ان ان می گوید 

اینها همه داستان پردازی و دروغ است!


