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اعتصاب کارکنان مترو در لندن
نرخ کرایه تاکسی را 3 برابر کرد!

افزایش سه برابری نرخ کرایه تاکسی های لندن 
به دنبال اعتصاب کارکنان متروی این شهر باعث 
خشم مضاعف شــهروندان انگلیسی شده است 
که این روزها به د لیل اعتصاب مترو، ســاعت ها 

سرگردان شده اند.
در حالی کــه اعتصاب کارکنان متــروی لندن در 
اعتراض به »حذف فرصت های شغلی« منجر به سرگردانی 
چند میلیون نفر از شــهروندان پایتخت شده، نرخ کرایه 

تاکسی نیز به شدت افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، 
شرکت تاکسیرانی »اوبر« درپی اعتصاب کارکنان مترو 
لندن اقدام به سه برابر کردن نرخ کرایه تاکسی های خود 
کرده که این کار اعتراض شدید لندن نشینان را به همراه 
داشته است. افزایش نرخ تاکسی پس از اعتصاب در مترو 
و ناچاری مردم در اســتفاده از تاکسی صورت گرفته که 
این مسئله باعث خشم مضاعف هزاران نفر از شهروندان 

مستقر در پایتخت انگلیس شده است. 

مادورو: دادگاه عالی ونزوئال
جلوی کودتای پارلمان علیه دولت را گرفت

بــه دنبال رای پارلمــان ونزوئال بــه برکناری 
رئیس جمهور این کشور و مخالفت قاطع دادگاه عالی 
با این تصمیم، »مادورو« اعــالم کرد، پارلمان قصد 

کودتا داشت.
»نیکالس مــادورو«، رئیس جمهــور ونزوئال می گوید 
پارلمان این کشور که اکثریت آن در اختیار اپوزیسیون است، 
با تصمیم  به برکناری من قصد کودتا داشــته و از مقامات 
دولتی می خواهم تا اجازه ندهند تا این نقض قانون اساسی 

بدون مجازات بماند... »من به عنوان رئیس جمهور از مقامات 
دولتی می خواهم تا اجازه ندهند قانون اساسی نقض شود و 
بی احترامی ها به نظم حقوقی بدون مجازات بماند.پارلمان 
ونزوئال روز دوشنبه اعالم کرد مادورو در نتیجه کوتاهی در 
انجام وظیفه باید از سمتش کناره گیری کند و 106 قانونگذار 
به این تصمیم رای مثبت دادند. این در حالی است که اواخر 
روز دوشــنبه دادگاه عالی این کشور اعالم کرد پارلمان به 
لحاظ قانونی فقط می تواند معاون رئیس جمهور را برکنار کند.
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کوتاه از سراسر جهان

وزیر سابق اطالع رسانی سوریه اظهار داشت، رژیم عربستان 
از تحوالت سوریه، عمال کنار گذاشته شده است. 

»مهــدی دخل اهلل« به خبرگزاری تســنیم گفت: »ریاض عمال از 
تحوالت سوریه کنار گذاشته شده است. شما مالحظه می کنید که از 
عربســتان برای شرکت در نشست »آستانه« دعوت نشده است و این 

نشست با محوریت ترکیه، سوریه،  ایران و روسیه برگزار می شود.«
به گفته دخل اهلل »در شرایط کنونی دمشق آمادگی ندارد با ریاض 
وارد گفت وگو شود، بلکه برای سوریه مهم این است که مشکالت خود 
را با ترکیه حل کند. به اعتقاد من، مشــکالت میان دمشــق و آنکارا 

قابل حل است.«

در پی آزادســازی شهر »حلب« در شمال ســوریه، جایگاه رژیم 
سعودی و غرب در سوریه به شدت متزلزل شده است. این رژیم یکی 
از بزرگترین موانع در به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح ژنو بوده است. 
کارشناســان می گویند، ضربه خوردن سعودی ها در سوریه و حضور 
نداشتن تروریست های مورد حمایت آنها در نشست آستانه، احتمال 
موفقیت مذاکرات سوری - ســوری در پایتخت قزاقستان را افزایش 

می دهد.
»نور سلطان نظربایف« رئیس جمهور قزاقستان، 23 ژانویه )4 بهمن( 
را روز آغاز مذاکرات آســتانه اعالم کرده است. این مذاکرات به ابتکار 

روسیه، ترکیه و ایران برگزار می شود.

وزیر سابق سوری:
عربستان از تحوالت سوریه به طور کامل کنار گذاشته شد

وزیــر دفاع روســیه در 
واکنش به اظهــارات همتای 
مشارکت  که  خود  آمریکایی 
مسکو در مبارزه با تروریسم را 
تقریبا صفر خوانده بود، تاکید 
کرد که اثرگــذاری ائتالف به 
مبارزه  در  آمریکا  سرکردگی 
علیه تروریســم، از صفر هم 

کمتر بوده است.
»سرگئی شوبگو« سه شنبه در 
جمع مقامات وزارت دفاع روسیه 
گفت: »روز گذشته من سخنرانی 
یکــی از همتایان خارجی خود را 
شــنیدم... که گفته بود مشارکت 
روســیه در مبارزه با تروریسم در 
ســوریه، تقریبا صفر بوده است... 
همتای من حتما کشور دیگری را 
جای روســیه اشتباه گرفته و باید 
بیشتر مواظب اظهارات خود باشد.«

بــه گزارش فارس، »اشــتون 
کارتر« چند روز پیش در مصاحبه 
با شــبکه »ان.بی.سی« گفته بود 
که روسیه هیچ اقدامی در مبارزه 
با تروریست های داخلی در سوریه 

انجام نداده است.
وزیر دفاع روســیه همچنین 

اظهار داشت نیروی هوایی روسیه 
در ســوریه ماموریت خود را تمام 
و کمال اجرا کرده، ولی نیروهای 
ائتالف تحت رهبری آمریکا فقط 
موفق شدند اوضاع را بدتر بکنند!... 
اثرگذاری آنها از صفر هم کمتر بود 
و من متاسفم که باید بگویم شاهد 
حمایتی )از جانب ائتالف( نبودیم 
و همین مســئله باعث شــد تا با 
تمام انرژی خود را در ســوریه به 

کار بگیریم.«
»والری گراســیموف« رئیس 

ستاد کل ارتش روسیه اعالم کرد، 
مشــارکت روســیه در این کشور 
جنگ زده )ســوریه( از ســپتامبر 
2015 شــهریور 1394 تاکنون، 
مسیر مبارزه با تروریسم را عوض 
کرده است. وی شمار ماموریت های 
در  روســی  پروازی جنگنده های 
ســوریه را هم 71 هزار ماموریت 

اعالم کرده است.
گراسیموف اخیرا نیز گفته بود، 
آمریکایی  »بــی-52«  بمب افکن 
با بمباران منطقه »ســرمده« در 

استان »ادلب« ســوریه، بیش از 
20 غیرنظامی ســوری را کشت. 
وی تاریــخ این بمباران را 14 دی 
اعالم کرده بود. منطقه سرمده در 

حوزه آتش بس قرار دارد.
پیشروی ارتش سوریه 

ادامه دارد
نیروهــای ارتش ســوریه اما 
دیروز نیز طی عملیاتی در منطقه 
»وادی بــردی« واقــع در اطراف 
دمشــق، توانســتند راه ارتباطی 
از  را  »عبن الفیحه«  »بســیمه«- 

لوث تروریست ها پاکسازی کنند و 
حدود 20 تروریست  را به هالکت 
برســانند. به گزارش فارس هدف 
از ایــن عملیات، پایــان دادن به 
قطــع آب بخش هایی از دمشــق 
است. عناصر »جبهه النصره« که 
در وادی بــردی حضور دارند، آب 
آشــامیدنی مردم دمشق را قطع 

کرده اند.
رســیده  خبــر  همچنیــن، 
توپخانه  و  موشــکی  یگان هــای 
ارتش ســوریه و مقاومت مواضع 

تروریســت ها را در شــهرک های 
»عین الخضیــره«، »الفیجــه«، و 
حومه »یرمقرن« هدف قرار دادند. 
این شــهرک ها در مسیر ارتباطی 
شــهر دمشــق و مرزهای لبنان 
قــرار دارند و همین مســئله، به 
این عملیــات، اهمیت فوق العاده 

می دهد.
دیروز همچنین، یک فرمانده 
ارتش ســوریه خبر داد، ارتش در 
مراحل پایانــی عملیات در حومه 
دمشق قرار دارد و بیشتر روستاها 
و مناطق اطراف این شهر، از عناصر 

تروریستی، پاکسازی شده است.
سایر رویدادها

* روزنامه سعودی »الحیات« 
نوشــت، 7000 عنصر مسلح که 
در سوریه ســرگرم نبرد هستند، 
گذرنامــه ترکیه را دارند و 3000 
نفر از آنها عضو »داعش« و »جبهه 

النصره« هستند.
* ستاد کل ارتش روسیه اعالم 
کرد، ناو بزرگ هواپیمابر »آدمیرال 
کوزنتســوف« وظایف خود را در 
سوریه انجام داده است و به روسیه 

برمی گردد.

وزیر دفاع روسیه:

اثرگذاری آمریکا در مبارزه با تروریسم از صفر هم کمتر بود

چهار سازمان حقوق بشری تأیید حکم اعدام سه فعال بحریني 
از ســوی دســتگاه قضایی آل خلیفه را محکوم و اعالم کردند، 

آل  خلیفه از این سه نفر زیر شکنجه اعتراف گرفته است.
»سازمان آمریکایي ها براي دموکراسي و حقوق بشر در بحرین، »انستیتو 
حقوق و دموکراسي بحرین«، »مرکز حقوق بشر بحرین« و »مرکز اروپایي 
دموکراسي و حقوق بشر« از  رژیم آل خلیفه خواستند این افراد را به دلیل 
محاکمه ظالمانه و همچنین با توجه به اینکه زیر شکنجه از آنها اعتراف 

گرفته شده است فورا آزاد کند.
این سازمان ها همچنین خواستار بازگرداندن تمام بحریني هایي شدند 
که از آنها ســلب تابعیت شده به ویژه آن که حکومت بحرین از محاکمه 
عادالنه آنها طفره رفته اســت. »حســین عبد اهلل«، مدیر اجرایي سازمان 
»آمریکایي ها براي دموکراســي و حقوق بشر« تصریح کرد »تمام شواهد 
حکایت از آن دارند که بحرین هنوز هم به حرکت خود در مســیر نقض 
حقوق قضایي افراد ادامــه مي دهد و صدور چنین حکمي ضد قربانیان 
شــکنجه و گرفتن اعتراف از آنها به زور شکنجه، گویاترین شاهد بر این 
مدعاست.« وي افزود: »این نوع برخوردهاي قضایي باید در سطح بین الملل 
به شدت محکوم شــوند. همچنین تا زماني که بحرین پایبندي خود به 
انجام اصالحات در زمینه حقوق بشر را اثبات نکرده باید فروش اسلحه از 

سوي آمریکا به دولت این کشور باید ممنوع شود.«
گفتنی اســت به دلیل حمایت مدعیان غربی دفاع از حقوق بشــر از 
رژیم های مرتجع عربی، سازمان های مردم نهاد در کشورهای غربی همواره 
تالش می کنند خیانت دولتمردان خود را با صدور بیانیه و... جبران کنند.

محکومیت 3 انقالبی بحرین به اعدام
پس از هفته ها شکنجه!

در  سعودی  جنگنده های 
علیه  خود  جنایات  تازه ترین 
یک  بمباران  بــا  یمن  مردم 
را  دانش آموز  مدرسه، هشت 
شهید و 15 تن دیگر را زخمی 

کردند.
ر پــی  پی د شکســت های 
سعودی ها در منطقه باعث شده 
آنها خشــم خود را به سر مردم 
بی گناه یمن خالی کنند. در همین 
ارتباط خبر رسیده دانش آموزان 
یمنــی بار دیگر هــدف حمالت 

آل سعود قرار گرفته اند.
به گزارش تسنیم، جنگنده های 
سعودی روز سه شنبه یک مدرسه 
را در منطقه »نهمر« واقع در شرق 
صنعا پایتخت یمن بمباران کردند 
کــه بر اثر آن 8 دانش آموز یمنی 
در دم به شهادت رسیدند. در این 

حمله همچنیــن 15 دانش  آموز 
زخمــی شــدند. دولــت یمن و 
انصاراهلل با صدور بیانیه هایی این 

جنایت را محکوم کردند.
حمله اخیر نیروهای سعودی 
باعث خلق جنایت وحشــتناکی 
شــد. تصاویر منتشر شده از این 
حمله نشان می دهد کودکان در 
حالی که کیف و کتاب مدرســه 
در دســت داشتند در خون خود 
غلتیدند. در برخــی از عکس ها 
با پاها و دست های  دانش آموزان 
قطع شــده نشان داده شده اند. 2 
تن از 8 شهید این جنایت دختر 

هستند.
 براساس گزارش سازمان های 
مدنی مســتقل بعد از گذشــت 
600 روز از تجاوز عربســتان به 
یمن بیش از 120 مدرسه و 120 

آموزشی  و  دانشــگاهی  موسسه 
تخریب شــده اســت، همچنین 
آمار رســمی بین المللی حاکی از 

کشــته و زخمی شدن  23 هزار 
یمنــی از آغاز حمله عربســتان 
تاکنون است. یونیسف هم تعداد 

کودکان کشته شده در زیر بمباران 
نیروهای متجاوز سعودی را 1400 
نفر اعالم کرده اســت. تمام این 

جنایات و کودک کشی ها در حالی 
رخ می دهد که جوامع بین المللی 
ســکوت کرده و حتــی از دادن 
بیانیه ای علیه ظالمان آل ســعود 

امتناع می کنند.
اعتراف انگلیس

 به حمایت از آل سعود
خبــر دیگر اینکــه انگلیس 
برای نخستین بار میزان صادرات 
بمب های خوشــه ای خــود را به 
عربســتان اعالم کــرد. »مایکل 
فالــون« وزیر دفاع انگلیس اعالم 
کرد، لندن در سال های بین 1986 
بمب خوشــه ای  تا 1989، 500 
به عربســتان صادر کرده اســت. 
آل ســعود در بمباران مردم یمن 
از بمب های خوشــه ای آمریکایی 
و انگلیســی استفاده می کند و به 
این مسئله اذعان نیز کرده است.

جنگنده های سعودی در یمن یک مدرسه را بر سر دانش آموزان ویران کردند

بنابر اعالم وزارت خارجه امارات، پنج دیپلمات این کشــور بر اثر 
انفجار روز سه شنبه بمب در شهر »قندهار« افغانستان کشته شده اند. 

گروه تروریستی طالبان هرگونه ارتباط با این انفجار را رد کرده است.
وزارت خارجــه امارات اعالم کرده، بر اثر انفجار تروریســتی در قندهار، پنج 
دیپلمات اماراتی کشته شده اند و عالوه بر آن، »جمعه محمدعبداهلل الکعبی« سفیر 
امارات در افغانستان هم به همراه حاکم قندهار در این انفجار مجروح شده اند.در 
پی وقوع این حادثه تروریســتی، برخی منابع طالبان را مسئول آن دانستند. اما 
»قاری یوسف احمدی« سخنگوی طالبان، اعالم کرده که انفجار فوق هیچ ربطی 
به طالبان ندارد. سخنگوی طالبان همچنین، مدعی شده که این انفجار به دلیل 
اختالفات داخلی بین مقامات دولت به وقوع پیوســته است.اما، فرمانده نیروهای 
پلیس استان قندهار می گوید، انفجار فوق کار مشترک دستگاه اطالعاتی پاکستان 

و »شبکه حقانی« بوده است.
3 روز عزای عمومی در امارات

همچنیــن، در پی وقوع این انفجار که در مجموع 11 کشــته و 12 زخمی 
برجای گذاشــته، دولت امارات در این کشــور سه روز عزای عمومی اعالم کرد و 
امیر امارات هم به خانواده دیپلمات های فوق تسلیت گفت. امارات به همراه قطر و 
عربستان طی سال های گذشته از عناصر طالبان در افغانستان حمایت می کرده اند.

دیروز از شهر کابل نیز خبر رسید، شمار کشته های دو حمله انتحاری مقابل در 
اصلی پارلمان در غرب این شــهر، به 56 نفر و مجروحان هم به حدود 100 تن 
افزایش یافت. »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان، رسما مسئولیت این عملیات 
تروریستی را برعهده گرفت. این حمله تروریستی روز سه شنبه اتفاق افتاده است.

جنوبی  کــره  مقامــات 
می گویند پیونــگ یانگ 50 
کیلوگرم پلوتونیوم در اختیار 
دارد که می تواند با آن 10 بمب 
اتم بســازد و خاک آمریکا را 
هدف قــرار دهد.  بنابر اعالم 
سئول، تهدید اتمی کره علیه 

آمریکا جدی است.
وزارت دفــاع کره جنوبی روز 
گذشــته گفت کره شــمالی 50 
کیلوگرم پلوتونیوم مناســب برای 
ساخت تسلیحات اتمی در اختیار 
دارد که قادر اســت کالهک های 
اتمــی در ابعاد کوچک بســازد و 

اورانیوم را غنی سازی کند.
بــه گزارش فارس بــه نقل از 
خبرگــزاری »یونهــاپ«، وزارت 
دفاع کره جنوبی موشک های کره 
شمالی و تسلیحات اتمی این کشور 
را »تهدیدی جدی برای آمریکا« 
عنوان کرد و گفت »کره شــمالی 
قصد دارد تســلیحات اتمی خود 
را افزایــش داده و خاک آمریکا را 

هدف قرار دهد.«
یــک روزنامــه رســمی کره 
شــمالی نیز در همیــن رابطه با 
اشاره به ساخت موشک بالستیک 
قاره پیمــا از ســوی پیونگ یانگ 
اعالم کرد آمریکا در حاشــیه امن 
قــرار ندارد. »کیــم جونگ اون« 
رهبر کره شــمالی اخیرا در پیام 
خود به مناســبت سال 2017 در 
تلویزیون این کشــور رسما اعالم 
کرده بــود که پیونــگ یانگ در 
مراحل نهایی آزمایش یک فروند 
قرار  قاره پیما  بالســتیک  موشک 
دارد. روزنامه »رودونگ سینمون« 
ارگان حــزب حاکــم کارگر این 
کشور نیز در گزارشی نوشته است، 

آمریکا
خبرگزاری فرانسه: روسای ســرویس های اطالعاتی آمریکا به دونالد ترامپ 
رئیس جمهور جدید آمریکا گفته اند روســیه اطالعات مالی و شــخصی به شدت 
شــرم آوری از او در اختیار دارد که می تواند از آن برای کنترل رفتار وی استفاده 
کنــد. ترامپ در واکنش به این خبر آن را »ادعایــی کذب« و »غیرقابل تایید« 

خوانده و رد کرده است.
کره جنوبی

بی بی سی: دادستان آمریکا برادر کوچکتر بان کی مون دبیر کل سابق سازمان 
ملل و پســر برادرش را به پرداخت رشــوه به یک مقام دولتی متهم کرده است. 
سخنگوی بان کی مون اعالم کرده که وی از شرایط ایجاد شده برای اقوامش بی اطالع 

است. برادر و پسر برادر بان کی مون با قرار وثیقه آزادند.
مصر

مرکز اطالع رســانی فلسطین: منابع فلسطینی می گویند مصر درصدد اتخاذ 
تصمیماتی برای کاهش محاصره نوار غزه اســت و قصد بازگشایی مکرر گذرگاه 
زمینی رفح و ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در این مرز را دارد. به گفته این منابع 
کاهش محاصره نوار غزه جزئی خواهد بود و برای انجام اقدامات بیشتر باید توافقاتی 

با طرف های ذی ربط صورت بگیرد.
لبنان

ایسنا: یک منبع رسمی لبنانی اعالم کرده، عربستان و لبنان بر انجام مذاکرات 
درباره از سرگرفتن ارائه بسته کمک های نظامی به ارتش لبنان به ارزش سه میلیارد 
دالر که در فوریه )بهمن ماه سال گذشته( لغو شده بود توافق کرده اند. رئیس جمهور 
لبنان در این هفته ســفری دو روزه به عربستان داشته و هدف از سفر خود را از 

میان بردن تنش های موجود در روابط دو کشور اعالم کرده است.
مغرب

المیادین: در ادامه عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی، یک 
هیئت مغربی وارد سرزمین های اشغالی شد. این هیئت مغربی شامل روزنامه نگاران، 
پزشــکان و فعاالن حقوق بشری هستند و هدف از سفر این هیئت تقویت روابط 
دوجانبه عنوان شــده اســت. جنبش حماس به شدت با سفر این هیئت مغربی 

مخالفت کرده است.
ترکیه

تسنیم: در پی تشدید اعتراض احزاب، گروه های سیاسی و مردم نسبت به تغییر 
مفادی از قانون اساسی و برگزاری تظاهرات و تجمعات مردمی در مقابل مجلس 
که با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد، استانداری آنکارا در اطالعیه ای 

برگزاری هرگونه اجتماع در این کشور را به مدت یک ماه ممنوع کرد.
فلسطین

الیوم الســابع: شهروندان فلســطینی در اعتراض به ادامه تخریب خانه های 
فلسطینیان از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی از روز گذشته اعتصاب تازه ای را آغاز 
کرده اند. این اعتصاب شامل همه جنبه های زندگی از جمله ارگان آموزش و پرورش 
و مدارس اســت و اعتصاب کنندگان اعالم کرده اند که تا تحقق خواسته هایشان 

همچنان به اعتصاب ادامه خواهند داد.

»دانیل اورتگا« برای ســومین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور 
نیکاراگوئه ســوگند یاد کرد و همســرش نیز به عنوان معاون جدید 

رئیس جمهور انتخاب شد.
 دانیل اورتگا رهبر انقال ب 1979 نیکاراگوئه است؛ چریک چپگرای پیری که 
16 ســال خانه نشینی را در این کشــور آمریکای جنوبی تحمل کرد تا اینکه بار 
دیگر در انتخابات ســال 2006 به عرصه بازگشت؛ باز با همان شعارهای »مبارزه 
با سرمایه داری وحشــی«، »برقراری امپراتوری عدالت«، »حمایت از محرومان و 
فقرا« او از سال 2006 تا کنون ریاست جمهوری نیکاراگوئه را بر عهده دارد و در 
انتخابات آبان ماه گذشــته بار دیگر در ســن 71 سالگی برای بار سوم به ریاست 
جمهوری انتخاب شــد. »اورتگا« در این دوره همسر خود را نیز به عنوان معاون 
رئیس جمهور انتخاب کرده اســت. به گزارش ایسنا، رهبر سابق چریک های چپ 
گرا دیروز با حضور روسای جمهور ونزوئال، بولیوی و تایوان در »ماناگوآ« پایتخت 
ســوگند یاد کرد.»اورتگا« در آبان ماه گذشته با کسب 72/5 درصد آراء انتخاب 
شد. حزب اورتگا موسوم به »جبهه ملی آزادی ساندینیستا« نیز 71 کرسی از 92 
کرســی پارلمان را به دست آورد. گمانه زنی ها حاکی از آن است که »اورتگا« در 
سومین دوره ریاست جمهوری خود در بحبوحه افت شدید کمک ها از جانب ونزوئال 
و همچنین اقدامات آمریکا برای جلوگیری از دسترسی نیکاراگوئه به گرفتن وام از 

سازمان های بین المللی، با چالش های اقتصادی مواجه خواهد شد. 

ترور 5 دیپلمات امارات در افغانستان
طالبان: کار ما نبود

دانیل اورتگا، برای سومین دوره متوالی 
رئیس جمهور نیکاراگوئه شد

وزارت دفاع کره جنوبی خبر داد
طرح کره  شمالی برای

حمله اتمی به آمریکا جدی است

بق  ســا یر  ز نخســت و
فرانســه و نامــزد انتخابات 
کشور  این  جمهوری  ریاست 
در مصاحبــه ای اعتراف کرد، 
ایران، روسیه و ترکیه بر اوضاع 
خاورمیانه کامال مسلط شده اند 
و سیاست های خارجی غلط از 
تضعیف  باعث  غربی ها  سوی 
جایگاه فرانسه در منطقه شده 

است.
آزادی حلب توســط نیروهای 
مقاومت، حزب اهلل، ایران و روسیه 
در ماه گذشــته آن قــدر مهم و 
تاثیرگــذار بود که باعث شــده تا 
پرده ها کنار رود و توانمندی محور 
مقاومت در تحوالت میدانی منطقه 

غرب آســیا برای همه مخصوصا 
غربی ها بیش از پیش مشــخص 
گردد. رسانه های متعددی همچون 
وال استریت ژورنال در این مدت به 
»ناتوانی« ائتالف غربی- عربی به 
رهبری آمریکا در برابر خواســت 
و اراده جبهه مقاومت اشاره کرده 

بودند. 
در ایــن مــدت هم صــدا با 
رســانه ها، سیاســتمداران غربی 
آمریکایی  ســناتورهای  همچون 
هم به قــدرت نیروهای تحت امر 

مقاومت اذعان کردند . 
اما در تازه تریــن مورد از این 
اظهار نظرها ، »فرانســوا فیون«، 
در  فرانسه  ســابق  نخســت وزیر 

مصاحبــه ای گفته کــه »به طور 
کلی می توان گفت روسیه ایران و 
ترکیه کنترل اوضاع در خاورمیانه 
را برعهده گرفته و در این منطقه 

پیش قدم هستند.

 امــروزه صدای فرانســه در 
سطح بین المللی شنیده نمی شود 
در نتیجه باید به منظور برجسته 
کردن وجهه و تصویر کشــورمان 
اقداماتــی انجام دهیم.« وی که با 

ایتارتاس مصاحبه  می کرد این را 
هم گفت که، دیپلماسی فرانسه با 
انجام اشتباهات متعدد از تماشای 
این روند شرمســار شده  اند. سال 
2017 زمان آن رسیده که به طور 
قاطعانه دیپلماسی فرانسه در جهان 
را تغییر دهیم به همین منظور باید 
برای تقویــت توانایی های نظامی 
فرانسه اقداماتی انجام دهیم. من 
می خواهم نفــوذ و وجهه جهانی 

فرانسه را برجسته سازم.«
حاکی  جدید  نظرسنجی های 
از آن اســت که، فرانســوا فیون 
نخست وزیر ســابق و نامزد حزب 
محافظــه کار می تواند در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری ، مارین 

لوپن رهبر جبهه ملی را شکست 
دهد. این انتخابات تا پنچ ماه دیگر 
برگزار خواهد شــد. نظرســنجی 
می دهد  نشان  »آیفوپ«  موسسه 
که فیون قادر به کسب 64 درصد 
آرا خواهد بود و لوپن در دور دوم 
انتخابات ریاســت جمهوری تنها 
36 درصد آرا را کسب خواهد کرد. 
به نظر می رســد پیشــتازی 
»فیون« و گمانه زنی ها بر پیروزی 
وی در انتخابــات به خاطر مواضع 
شــفاف وی اســت.  وی بارها در 
مناظــرات انتخاباتــی خود قول 
داده کــه از اتخاذ سیاســت هایی 
که موجب ذلت فرانســه می شود، 

جلوگیری کند.

 اعتراف بزرگ نخست وزیر سابق فرانسه

کنترل اوضاع خاورمیانه
در دستان ایران، روسیه و ترکیه است

ژنرال  و  نظامی  افسر   180
به  نامــه ای  در  آمریکایــی 
آمریکا،  جدید  رئیس جمهور 
با ادامه شکنجه در زندان های 

این کشور مخالفت کردند.
غرق مصنوعی، تجاوز جنسی، 
تحمیل هفته ها گرسنگی و سرما 
سلول های  طاقت فرسا،  گرمای  و 
صداهــای  انفــرادی،  مخــوف 
تزریق موادمخدر و  سرســام آور، 
توهــم زا از جمله شــکنجه های 
رایج در زندان های آمریکا اســت 
کــه تاکنون صدای خیلی ها را در 
آورده اما همه مسئولین آمریکایی 
با وجــود انتقادهایی که به ظاهر 
مطرح می کننــد، عمال همه این 
اقدامــات وحشــیانه را در جهت 

منافع آمریکا می دانند
و  مشــاهدات  گزارش هــا، 
اظهارات برخی نجات یافتگان از 
زندان هــای مخوف آمریکا حاکی 

اســت، ماموران از هیــچ اقدامی 
برای »شکســتن« روحیه زندانی 
شکنجه هایی  نمی کنند.  فروگذار 
که انســان را از انسان بودن خود 

خارج می کند.
به همیــن خاطر، 170 ژنرال 
آمریکایی در نامــه ای از »دونالد 
ترامــپ« خواســته اند که جلوی 
شــکنجه زندانیان گرفته شود در 
این نامه که به امضاء 176 افســر 
نظامــی از تمام بخش های ارتش 
آمریکا خطاب به ترامپ رســیده 
آمده اســت: شکنجه غیرضروری 

است.
 بر اســاس تجربه ما و تجربه 
بازجوهای ارشــد کشــور که از 
لحاظ علمــی نیز مورد تایید قرار 
گرفته است، معتقدیم روش های 
قانونی بازجویی مؤثرترین راه برای 

دستیابی به اطالعات هستند.
در میــان امضاءکنندگان این 

نامــه، دو فرمانده ســابق ارتش 
آمریکا در افغانســتان و همچنین 
»ژنــرال ویلیام اچ مــک ریون«، 
فرمانده عملیات ویژه، به چشــم 
نظارت   ماموریت  می خورد کــه 
بر حمله و کشــتن »بن الدن« را 

برعهده داشت.

ترامپ در کمپین های انتخاباتی 
مقدماتی خود اعالم کرده بود که به 
روش »غرق مصنوعی« عالقه مند 
بــوده و اینکه درصــورت انتخاب 
شدن به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
روش هایی به مراتب بدتر از »غرق 
مصنوعی« را برای بازجویی مورد 

استفاده قرار خواهد داد.
 این مقامات نظامی با اشــاره 
به بیش از 6000 ســاعت تجربه 
کاری خود نســبت بــه اظهارات 
ترامپ ابراز نگرانی کرده و تاکید 
کردند نه تنها این روش در قوانین 
بلکه  است  بین المللی غیرقانونی 

بهتریــن راه بــرای رســیدن به 
اطالعات به شمار نمی رود.

نیز  حتی سناتور »مک کین« 
نســبت به بازگرداندن استفاده از 
این روش هشدار داد و اذعان کرد 
که استفاده از روش غرق مصنوعی 
وجهه آمریکا در جامعه بین الملل 

را زیر سؤال برده است. 
وی اخیرا در مجمع ســاالنۀ 
بین المللی در  امنیــت  انجمــن 
هالیفاکس گفته بود: به کارهایی 
که قرار اســت ترامپ انجام دهد 
عالقه ای ندارم، ما بار دیگر از غرق 
مصنوعی استفاده نخواهیم کرد. ما 
افراد را شکنجه نخواهیم کرد. این 

روش مؤثر نیست.
نظامیان و نیروهای اطالعاتی 
آمریکایی طی16 ســال گذشته، 
بسیاری از غیرنظامیان بی گناه را 
در مناطق غرب آسیا و در زندان 

»گوانتانامو« شکنجه کرده اند.

درخواست 180 ژنرال آمریکایی از ترامپ برای توقف شکنجه در زندان های آمریکا

دولت ترکیه علی رغم اینکه توافقنامه ای را اخیراً درمورد خروج 
نیروهای این کشور از استان »نینوا«ی عراق امضاء کرده است، مدعی 

شد تا نابودی »داعش«، این نیروها در عراق می مانند!
به گزارش تســنیم، »فکری ایشیک« وزیر دفاع ترکیه اعالم کرد، ارتش 
این کشور پس از پاکسازی گروه تروریستی داعش در »موصل«، از اردوگاه 

»بعشیقه« در استان نینوا عقب نشینی می کند.
ایشیک در ادامه طی اظهارات متناقضی، توضیح داد: ترکیه به تمامیت 
ارضی و اتحاد عراق احترام می گذارد و حضور نیروهای ما در بعشیقه نه یک 
انتخاب، بلکه یک ضرورت است! وی مدعی شد: نیروهای ارتش ترکیه در یک 
عملیات موفقیت آمیز، بیش از 700 شبه نظامی داعش را به هالکت رسانده اند.

این اظهارات درحالی صورت می گیرد که همین هفته گذشــته »بینالی 
ایلدریم« نخست وزیر ترکیه، در بغداد حضور یافت و با امضای یک توافقنامه 

9 ماده ای، متعهد شد نیروهای ترکیه را از عراق خارج کند.
هم اکنون ده ها نظامی ارتش ترکیه به همراه تانک و تجهیزات در اردوگاه 
»بعشیقه« اســتان نینوا حضور دارند.ترکیه طی ســال های اخیر به همراه 

عربستان، از تروریست های فعال در عراق حمایت کرده است.
در واکنش به این موضع جدید و مغایر با توافقنامه امضاء شده، »حیدر 
عبادی« نخست وزیر عراق گفت: پادگان بعشیقه براساس حاکمیت ملی عراق، 
یک پادگان عراقی است و ما بر سر آن با ترکیه مذاکره نمی کنیم. بعشیقه جزو 

خاک عراق است و هیچ نزاعی نباید بر سر آن وجود داشته باشد. 
به گزارش ایسنا، نخست وزیر عراق تصریح کرد: عراق نه تنها می خواهد 
سطح بحران ها را با کشورهای همجوار به صفر برساند، بلکه خواستار تقویت 
روابط با این کشــورها نیز هست. ما به »بینالی ایلدریم« نخست وزیر ترکیه 
گفته ایم که روابط بغداد و آنکارا بدون عقب نشینی نیروهای ترکیه، نمی تواند 

گامی به جلو بردارد.
پیشروی در موصل

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی های خود در ساحل چپ رود فرات در 
موصل، محله »المالیه« را از چنگ تروریســت ها خارج و خسارات سنگینی 
را به تروریست ها وارد کردند.درحال حاضر ارتش عراق بر بیش از 80 درصد 
بخش شرقی موصل مسلط هســتند. دو محله »السالم« و »الساهرون« در 
ســاحل چپ موصل نیز از لوث تروریست ها پاکسازی شدند.همچنین طبق 
گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، نیروهای عراقی در بخش شــرقی تا کاخ 
ریاست جمهوری )متعلق به رژیم سابق( پیشروی کردند و این کاخ را تحت 

کنترل گرفتند.

آنکارا توافق خروج از نینوا را نادیده گرفت
عبادی: تمامیت ارضی عراق قابل مذاکره نیست

ساخت و تولید این موشک یکی از 
برجسته ترین پیشرفت های نظامی 

کره شمالی محسوب می شود.
 این روزنامه همچنین نوشته 
که آمریــکا حتی اگــر 10 هزار 
کیلومتر هم از کره شمالی دور باشد 
در امنیت نخواهد بود و دیرزمانی 
نخواهد پایید که قلب آن کشــور 
قاره پیمای  بالســتیک  موشک  با 
کره شــمالی هدف قــرار خواهد 
گرفت. »اشتون کارتر« وزیر دفاع 
آمریکا اما در سخنانی تاکید کرد، 
آمریکا آزمایش موشک بالستیک 
قاره پیما توســط کره شــمالی را 
زیر نظر می گیــرد و تا زمانی که 
این موشــک تهدیدی نباشد، آن 
را سرنگون نخواهد کرد و به جای 
آن اطالعات را جمع آوری می کند.


