
نبرد  ســوریه  رئیس جمهور 
ترکیه و آمریکا علیه گروه تکفیری 

»داعش« را نمایشی خواند.
»بشار اسد« در گفت وگو با شبکه 
تلویزیونی »تی بی اس« ژاپن گفت: »از 
آمریکا و ترکیه انتظار مبارزه صادقانه 
با داعش را نداریم.« وی که این جمله 
را در پاســخ به سوال خبرنگار شبکه 
تی بی اس درباره »احتمال هماهنگی 
دمشق با واشــنگتن و آنکارا« اظهار 
داشته بود، افزود: »داعش تحت نظارت 
آمریکا و در سال 2006 در عراق ایجاد 
شد... و آن زمان »دولت اسالمی« نام 
داشــت... وقتی که جنگ سوریه آغاز 
شد، به »دولت اسالمی عراق و شام« 
تغییر نام داد... سپس ترکیه حمایت 
از آن را برعهده گرفت... )و این کشور( 
در قاچاق نفت )ســوریه(، همدست 

داعش بود.«
به گزارش فارس، »بشــار اسد« 
تاکیــد کرد: »از ایــن رو، نمی توانیم 
انتظار جنگ صادقانه ای را از ســوی 
ترکیه و آمریکا با داعش داشته باشیم... 
در حال حاضر داعش به دیرالزور حمله 
کــرده، ولی آمریکایی ها برای متوقف 
کردن )این تروریست ها( هیچ اقدامی 

انجام نمی دهند.«

بشار اسد در ارتباط با ترکیه نیز 
گفت: »)رجب طیب اردوغان( نیز با 
داعــش و القاعده در ارتباط اســت... 
آنهــا )عناصر داعش و القاعده( همان 

ایدئولوژی )اردوغان( را دارند.«
منظور رئیس جمهور ســوریه از 
این سخن، سوءاســتفاده اردوغان از 
اعتقادات و احساسات تکفیری ها در 
ســوریه )و عراق( برای تجدید حیات 
امپراتوری عثمانــی و یا الاقل، برای 
سیطره بر همسایگان جنوبی است.«

رئیس جمهور ســوریه با انتقاد از 
اتهامات واهی حامیان تروریســت به 
مسکو و دمشق مبنی بر بمباران افراد 

غیرنظامی، تصریح کرد که این کشورها 
حق ندارند برای شــهروند ســوری 
اشــک بریزند، زیرا آنان طی شــش 
سال گذشته علت اصلی کشتار افراد 
غیرنظامی سوری بوده اند. ولی کسانی 
که به ظاهر برای این غیرنظامیان اشک 
می ریزند آیا تاکنون دلیلی برای ادعای 
خود در مورد کشتار افراد غیرنظامی 
توسط سوریه و روسیه ارائه کرده اند؟... 
چگونه یــک دولت از نظــر اخالقی 
می توانــد ملت خود را بکشــد؟... ما 
اکنون در اینجا هستیم؛ زیرا از حمایت 

مردم برخورداریم.
رئیس جمهور سوریه در ارتباط با 

نشست سوری- سوری شهر »آستانه« 
)قزاقستان( نیز گفت، »هر چیزی که 
در این نشست بررسی می شود، باید 
مطابق با قانون اساســی باشد و این 
شرط، نه توسط دولت و نه مخالفان، 

قابل نقض نیست.«
وی در مورد توافق در نشســت 
فوق بر سر »دولت انتقالی« نیز گفت: 
»در قانون اساسی چیزی به نام دولت 
انتقالی وجود ندارد... ولی دولت عادی 
می تواند شــکل بگیرد کــه نماینده 
احزاب و جریان های مختلف سیاسی 

در سوریه باشد.
پس از تشکیل این کابینه، می توان 

دربــاره انتخابات پارلمانی حرف زد و 
سپس، دولت دیگری تشکیل خواهد 
شد که بر اساس نتایج انتخابات باشد.«

اســد درباره احتمال کناره گیری 
خود از ریاست جمهوری هم تصریح 
کرد: استعفا یا ابقای رئیس جمهور در 
منصبش یک مسئله ملی است که به 
مردم ســوریه ارتباط دارد. و حق هر 
سوری است... در نتیجه صندوق های 
رای تنها تصمیم گیرنده در این زمینه 
هســتند... لذا بر سر این مسئله نه با 
معارضان و نه با هیچ کشــور دیگری 
مذاکــره نخواهیم کــرد... من علت 
این مشــکل نیســتم... و بــه عنوان 

رئیس جمهور در حل بحران کشورم 
کمــک می کنم... من فــرار نکردم... 
در بحران هــا رئیس جمهور باید زمام 
امور را در دست داشته باشد و بحران 
را کنترل کند... پــس از حل بحران 

رئیس جمهور می تواند بماند یا برود.
انهدام آثار باستانی

جمهوری  خبرگزاری  گزارش  به 
اســالمی، گروه تروریستی داعش در 
شهر باســتانی »تدمر« آمفی تئاتر و 
بنای موســوم به »تترابیل« این شهر 

را با انفجار بمب ویران کرد.
عناصر داعش در تدمر همچنین، 
12 نفر را سر بریدند و هشت نفر دیگر 

را با گلوله از پای درآورده اند.
شــهر تدمر در استان »حمص«، 
30 اردیبهشت 1394 به اشغال داعش 
درآمد و هشتم فروردین 1395 آزاد 
شد. اما این شهر 21 آذرماه 95 و در 
روزهای پایانی اشغال حلب، دوباره از 
طرف عناصر داعش اشغال شده است.

از اســتان »دیرالزور« در شــرق 
سوریه نیز خبر رسید، درگیری ها میان 
نیروهای دولتی و تروریست های داعش 
ادامه دارد و در تازه ترین درگیری ها، 
شماری از عناصر تروریستی به هالکت 

رسیده اند.

صفحه آخر

خطر مرگ ناشی از گرسنگی
400 هزار کودک یمنی را تهدید می کند

سازمان ملل  از وجود دست کم 400 هزار کودک 
یمنی در شرایط »سوء تغذیه« و »خطر جدی« خبر 
داد و گفت 10 میلیون نفر از مردم این کشور نیز به 

کمک های »فوری« نیازمندند.
23 ماه بعد از حمالت وحشــیانه آل سعود به یمن 
»جیمی مک گولدریک« هماهنگ کننده امور انســانی 
سازمان ملل گفته ســازمان ملل متحد خواستار فراهم 
شدن زمینه از سرگیری رایزنی ها میان گروه های یمنی به 

میزبانی کویت است تا شرایط برای دستیابی به راهکاری 
جهت حل بحران یمن پیدا شــود چرا که امروز بیش از 
400 هزار کودک یمنی با شــرایط سوء تغذیه دست و 
پنجه نرم می کنند و همزمان بیش از 10 میلیون نفر از 
مردم یمن نیز نیازمند کمک های فوری هســتند.»مک 
گولدریک« همچنین از اجرای فراخوانی از سوی سازمان 
ملل برای جمع آوری 2 میلیارد دالر کمک جهت ارسال آن 

برای مردم نیازمند یمن در ماه آینده خبر داد.

مردم فیلیپین پرچم آمریکا و تصاویر ترامپ را 
آتش زدند

مردم فیلیپین با برگزاری تظاهراتی در پایتخت 
این کشور، از رئیس جمهور خواستند به تعهد خود در 
خصوص استقالل در سیاست خارجی پایبند باشد و 
به حضور نظامیان آمریکایی در فیلیپین پایان دهد.

شهروندان فیلیپینی با تجمع مقابل سفارت آمریکا 
در مانیل، علیه این کشور شعار دادند و خواستار خروج 
تفنگداران آمریکایی از فیلیپین شدند. تظاهرکنندگان 

خشــمگین پرچم آمریکا و تصاویــر »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور این کشور را به آتش کشیدند و از »رودریگو 
دوترته« رئیس جمهور فیلیپین، خواســتند به تعهدات 
خود مبنی بر پیگیری یک سیاســت خارجی مستقل، 
پایبند باشــد. معترضان همچنیــن، ترامپ را به دلیل 
اظهاراتش علیه مهاجران و مســلمانان، خطرناک تر از 

»باراک اوباما« )رئیس جمهوری قبلی( دانستند.
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در نطق تحلیف مطرح کرد

ترامپ: شعار ما این است
آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن

کشورهای عضو سازمان »جامعه اقتصادی غرب آفریقا« به رهبری 
سنگال و با چراغ سبز شورای امنیت و آمریکا ، روز پنجشنبه وارد خاک 
گامبیا شدند تا رئیس جمهور این کشور را وادار کنند به نفع رهبر جدید 

کناره گیری کند.
»یحیی جامع«، رئیس جمهور ســابق گامبیا پس از 25 سال حکومت بر این 
کشور در انتخابات ریاست جمهوری دسامبر گذشته از »داما بارو« شکست خورد. 
»جامع« به رغم اینکه گفته بود به انتخاب مردم احترام گذاشته و قدرت را کنار 
می گذارد، از قبول نتیجه انتخابات سر باز زده است و می گوید که این نتیجه رای 
واقعی مردم نیســت . کشــور های حوزه غرب آفریقا که برای کنار رفتن »یحیی 
جامــع« روز شــماری می کردند، اکنون از رئیس جمهــور جدید گامبیا حمایت 
می کنند و معتقدند که »داما بارو« هر چه زودتر باید به کاخ ریاست جمهوری در 
»بانجول« وارد شود. سازمان »جامعه اقتصادی آفریقا« به رهبری »سنگال« اما با 
اخذ موافقت شورای امنیت سازمان ملل و با هدف تحت فشار قرار دادن »یحیی 
جامع« نیروهای ارتش خود را وارد کشــور گامبیا کرده است. سنگال همچنین 
برای در امان ماندن »بارو« از گزند »جامع« وی را وارد خاک خود کرده اســت. 
جدیدترین اخبار حاکی از آن اســت که سنگال حتی مراسم تحلیف »داما بارو« 
را نیز در ســنگال و ســفارت گامبیا برگزار کرده است. »جان کربی«، سخنگوی 
کاخ سفید هم از استفاده گزینه نظامی در گامبیا استقبال کرده است. واحد های 
نظامی اعزام شــده از سوی کشــورهای آفریقایی به گامبیا به رئیس جمهور این 
کشور هشدار داده اند در صورت عدم کناره گیری از قدرت ظرف 12 ساعت به زور 
متوسل خواهند شد. در مجموع 5 کشور آفریقایی که رهبری شان با سنگال است، 
به گامبیا لشکرکشی کرده اند. انتخابات ریاست جمهوری »گامبیا« 11 دسامبر سال 
گذشــته برگزار شد و نتیجه شمارش آرا نشان داد که »آداما بارو«، نامزد ائتالف 
مخالفان، برنده انتخابات شده است. اگرچه یحیی جامع در ابتدا نتیجه انتخابات 
را پذیرفت، اما بعدا گفت که در انتخابات تقلب شده و الزم است رای گیری تکرار 
شــود. گامبیا در ســواحل اقیانوس اطلس در غرب قاره آفریقا واقع شده و از نظر 

مساحت، کوچکترین کشور آفریقایی است.
عقب نشینی یحیی جامع

 برخی خبرهای غیررسمی اما حاکی است یحیی جامع پس از مشاهده این 
لشکرکشی عقب نشینی کرده است. در این خبرها آمده رئیس جمهور »موریتانی« 
اعالم کرده که یحیی جامع با کناره گیری از قدرت موافقت کرده است. این خبر از 
سوی »یحیی جامع« تأیید یا رد نشده است. خبر دیگر اینکه، در پی بحران اخیر و 
لشکر کشی کشورهای مجاور، 45 هزار نفر از مردم گامبیا از این کشور فرار کردند. 

سازمان ملل علت فرار این افراد را بحران سیاسی ایجاد شده اعالم کرده است.

لشکرکشی 5 کشور آفریقایی به گامبیا
با چراغ سبز شورای امنیت

فریاد تظلم خواهی شیعیان در سرتاسر نیجریه

شیخ زکزاکی را آزاد کنید
معاون نخست وزیر ترکیه در حاشیه اجالس »داووس« سوئیس 
گفت، آنکارا حل بحران ســوریه بدون »بشار اسد«، رئیس جمهور 

سوریه را در شرایط کنونی، غیرواقع بینانه می داند.
به گزارش ایسنا، »محمد شیمشک« در حاشیه اجالس اقتصادی داووس 
کشور سوئیس گفت: »ما )در ارتباط با بحران سوریه( باید مصلحت اندیش 

باشیم و براساس واقعیات موجود گام برداریم.«
»شیمشــک« افزود: »واقعیات در میادین نبرد داخل سوریه به شکلی 
ریشــه ای تغییر کرده و به همین دلیــل ترکیه نمی تواند به اصرار خود، بر 
حل بحران سوریه بدون )بشار( اسد ادامه دهد، چرا که این امری واقع بینانه 

نیست.«
»مولــود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه نیز در گفت وگو با روزنامه 
»واشنگتن پست« گفت: »هدف از مذاکرات سوریه در »آستانه« که دوشنبه 
آغاز می شود در درجه اول تثبیت آتش بس در سوریه و مشارکت در ایجاد 
گفت وگویی مســتقیم میان طرف های سوری در )چارچوب مذاکرات( ژنو 

است.
خبرگزاری »نووستی« روسیه نیز به نقل از »نعمان کورتولموش«، دیگر 
معاون نخست وزیر ترکیه اعالم کرد: »دیگر نمی توانیم بر حل بحران سوریه 

بدون بشار اسد )رئیس جمهور سوریه( اصرار ورزیم.«

ترکیه از شرط »اسد باید برود« هم عقب نشینی کرد

سرویس خارجی-
بررسی طرح تغییر قانون اساسی ترکیه در پارلمان 
این کشور که منجر به افزایش اختیارات رجب طیب 
اردوغان خواهد شــد به درگیــری و زدوخورد بین 

نمایندگان منجر شد.
»رجب طیــب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه با هدف 
افزایش قدرت و اختیارات خود در تالش است تا نظام سیاسی 
ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد، مسئله ای که با 
انتقاد شدید مخالفان مواجه است. در همین ارتباط پارلمان 
این کشــور در حال بررسی تغییر قانون اساسی در راستای 
این هدف اردوغان است، مسئله ای که بارها باعث درگیری 
نمایندگان پارلمان با هم شده است. به گزارش فارس، این بار 
و در پی تالش یک نماینده زن پارلمان ترکیه برای تحصن 
جهت مخالفت با طرح تغییر قانون اساسی این کشور جلسه 
روز پنجشنبه صحن علنی به تنش و زد و خورد کشیده شد. 
در ویدیوی منتشر شده از این واقعه نشان داده می شود که 
»آیلین نازلیاکا« نماینده مســتقل پارلمان ترکیه هنگامی 
که برای ســخنرانی در مخالفت با طرح تغییر قانون اساسی 
پشت تریبون قرار گرفت، دست خود را به مدت یک ساعت 

به میکروفون بســت. وی در صحبت های خود با دیکتاتور 
خواندن اردوغان گفت: »خود را به جایگاه سخنرانی زنجیر 
می کنــم تا به دیکتاتوری یک مرد، نه بگویم و همچنین با 
بی اعتبار کردن ارزش های جمهوری خواهی مخالفت کرده 
و علیه پارلمانی که به بازبینی قانون اساســی زنجیر شده، 
اعتراض کنم.« این مسئله باعث درگیری و زخمی شدن دو 

تن از نمایندگان شد.
در همیــن ارتبــاط، پارلمان ترکیــه در دومین دور از 
رای گیری درباره الیحه قانون اساسی برای افزایش اختیارات 
اردوغان، هفت ماده اول را هم تایید کرد. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه تالش دارد تا در فصل بهار رفراندوم 
اصالحات قانون اساسی انجام شود. دو حزب بزرگ اپوزیسیون 
پارلمان ترکیه می گویند، الیحه 1۸ ماده ای که به اردوغان 
اجازه می دهد تا سال 2029 حکومت کند، ممکن است زمینه 
تشکیل یک دولت خودکامه را ایجاد کند.  حزب اپوزیسیون 
مردم جمهوری خواه ترکیه و حزب حامی کردها موسوم به 
حــزب دموکراتیک خلق از منتقدان جــدی این تغییرات 
هستند. دیده بان حقوق بشر هم نسبت به افزایش اختیارات 

رجب طیب اردوغان هشدار داده است. 

در پارلمان ترکیه اتفاق افتاد

بررسی طرح افزایش اختیارات اردوغان با مشت و لگد!

دامو بارو، رئیس جمهور منتخب گامبیا
مراسم تحلیف خود را در سنگال برگزار کرد!

نیروهای مســلح عراق طی پیشروی های تازه خود در منطقه غرب 
موصل )ساحل چپ رود دجله(، حدود 1000 تروریست را از پای درآوردند و 
152 خودروی بمب گذاری شده را نیز منهدم کردند. با این پیشروی حلقه 

محاصره تروریست ها نیز در این منطقه تنگ تر شده است.
به گزارش العالم، نیروهای ارتش عراق پس از تســلط کامل بر ساحل شرقی 
رود دجله در موصل، وارد بخش غربی موصل شدند و طی این پیشروی تازه، 974 
عضــو داعش را از پای درآوردند. نیروهای دولتی در این عملیات همچنین 152 
خودروی بمب گذاری شده را منهدم و 9 پهپاد را نیز سرنگون کردند. خنثی شدن 
500 بمب و 55 کمربند انفجاری و دســت یابی به مقادیر قابل توجهی مهمات و 

سالح های جنگی، از دیگر دستاوردهای این عملیات جدید است.
خبرگزاری تسنیم نیز به نقل از »منابع محلی« استان »نینوا« گزارش داده، 
داعش شــرق موصل را به طول کامل از دست داد و شماری از سرکرده های این 

گروه تروریستی بی ساز و برگ و با پای برهنه به بخش غربی موصل گریختند. 
در حال حاضر رســانه های وابسته به داعش مکررا اعالم می کنند که »ابوبکر 
بغدادی« سرکرده این گروه، در موصل به سر می برد. این نوع تبلیغات به تنهایی 
نشــان می دهد که داعش از داخل دچار هرج و مرج شده است. در شمال موصل 
نیز منطقه آزاد تجاری به دست نیروهای ارتش افتاد و از لوث داعش پاکسازی شد.

آزادسازی یک شهر
به گزارش ایســنا، »عبداالمیر یاراهلل« فرمانده عملیات آزادسازی استان نینوا 
گفت، نیروهای ارتش عراق شهرستان »تکلیف« در شمال شرق این استان را به 
طور کامل آزاد کردند. در این عملیات، خســارات زیادی به داعش وارد آمد. در 

مورد شمار تلفات تکفیری ها، گزارشی نرسیده است.
در غرب اســتان نینوا هم »احمد االسدی« سخنگوی »بسیج مردمی« اعالم 
کرد، این نیروها  هم اکنون کنترل مرزهای عراق و سوریه را به منظور ممانعت از 

ورود کمک برای داعش در اختیار دارند.

ضرب شست ارتش عراق به داعش در غرب موصل 
1000 تروریست  تکفیری به هالکت رسیدند

سرویس خارجی-
دونالــد ترامپ به عنوان چهل 
و پنجمیــن رئیس جمهور آمریکا 
سوگند یاد کرد. رئیس جمهور جدید 
آمریکا ادعا کرد که امروز قدرت از 
رئیس جمهور  به  رئیس جمهور  یک 
دیگــر منتقل نمی شــود بلکه از 
به شما مردم  واشنگتن دی ســی 

منتقل خواهد شد.
قبــل از آغــاز مراســم ســوگند،  
درب هــای امنیتی در ســاعت 14:30 
جمعه )به وقت تهران( به روی عموم باز 
شــد و کسانی که بلیت خریداری کرده 
بودند براساس رنگ بلیت خود، وارد شش 
منطقه در مقابل ساختمان کنگره شدند.
باراک و میشل اوباما، بیل و هیالری 
کلینتون، جورج و لورا بوش، جیمی کارتر 
و شــماری از رهبران مذهبی آمریکا از 

جمله مهمانان این مراسم بودند.
ترامپ در مراسم تحلیف گفت: »ما 
از مرزهای کشورهای دیگر دفاع کرده ایم، 
در حالی کــه از مرزهای خودمان دفاع 
نکرده ایم. از امــروز، آمریکا در اولویت 

خواهد بود.«
از یــک  اکنــون قــدرت را نــه 
رئیس جمهور به رئیس جمهوری دیگر، 

یا حزبی به حزبی دیگر، بلکه از واشنگتن 
دی سی به شما مردم منتقل می کنیم.

امروز روز شما است. امروز به عنوان 
روزی به یاد خواهند ماند که قدرت بار 
دیگر به مردم بازگردانده شد، به مردان 

و زنانی که فراموش شده اند.
سالهاســت به ارتش دیگران کمک 
کرده ایم، اما اجازه داده ایم ارتش خودمان 
تضعیف شــود. از مرزهای دیگران دفاع 
کرده ایم و مرزهای خود را رها کرده ایم.

از امروز به بعد اینها تمام می شود. 
از حاال نگاهمان به آینده است. از امروز 

به بعد، فقط آمریکا در وهله اول است.
ما یک شعار ساده خواهیم داشت: 
آمریکایــی بخــر و نیــروی آمریکایی 
اســتخدام کن. مــا ائتالف های قدیمی 
را تقویت کــرده و ائتالف های جدیدی 
می ســازیم. ما جهان متمــدن را علیه 
افراط گرایی اســالمی متحد کرده و آن 

را نابود می کنیم.
درگیری خیابانی موافقان و مخالفان 

ترامپ همزمان با مراسم تحلیف
 سرانجام روز موعود فرا رسید و ترامپ 
71 ساله دیروز در میان اعتراضات هزاران 
نفری و زد و خورد های شدید بین مردم 
و پلیس، مراســم تحلیف خود را برگزار 

کرد. پلیس برای سرکوب معترضان ضد 
ترامپ از گاز فلفل استفاده و شماری را 

نیز دستگیر کرد.
 غیر از واشنگتن، نیویورک هم شاهد 
برگزاری تظاهرات علیه ترامپ بود؛ این 
تظاهــرات در اطراف هتــل ترامپ در 
نیویورک برگزار شد. شرکت کنندگان در 
این اعتراضات شعار می دادند: »آمریکای 
فاشیست نمی خواهیم.« یکی از مخالفان  
نیز، مقابــل  هتل بین المللی ترامپ در 
واشــنگتن خود را آتش زد. پلیس این 
فرد را به بیمارســتان رســاند و طبق 
آخرین گزارشــات خطــر جانی وی را 
تهدیــد نمی کنــد. از مراســم تحلیف 
گزارش ها  نیــز  جدید  رئیس جمهــور 

حاکی است، ســران رژیم کودک کش 
صهیونیســتی و چهره های افراطی این 

رژیم در این مراسم حضور داشتند. 
بروز  از  همچنین، خبرگزاری هــا 
درگیری هــای شــدید در نزدیکی کاخ 
ســفید بین پلیــس و مخالفین ترامپ 
گــزارش داده اند. حمله بــه بانک ها و 
غارت مغازه ها نیز از ســوی رســانه ها 

گزارش شده است.
تداوم یاتغییر 

دعوت از ســران رژیم صهیونیستی 
در مراســم تحلیف ترامپ این پرســش 
را ایجــاد کرد که آغاز دوران متفاوت در 
آمریکا، چقدر واقعی است؟ هنوز کسی به 
درستی نمی داند که ترامپ پس از ورود 

به کاخ ســفید چه سیاستی را در پیش 
خواهــد گرفت و آیا او به وعده های خود 
عمل خواهــد کرد یا خیر اما باید گفت، 
در زمــان اوباما نیز خیلی هــا به دنبال 
یک رئیس جمهور متفاوت و وزش نسیم 
»تغییر« بودند، اما در طول هشــت سال 
گذشته خبری از تغییر نبود و اوباما نیز از 
سرشت روسای جمهوری قبلی آمریکا بود.

مجله »امریکن پراسپکت« در این 
باره نوشــت: »ترامپ از گل و سرشــت 
روســای قبلی آمریکا اســت، رؤسای 
جمهــوری که آتــش چندین جنگ  را 
در دوران خود شــعله ور کردند، به ویژه 
کســانی که اعالم می کردنــد به دنبال 
جنگ نیســتند. اما نمی دانیم رویارویی 
آینده با چه طرفی خواهد بود که البته 
در این صورت هم جای نگرانی نیست، 
زیرا آمریکا  اکنون هم درگیر جنگ های 
فراگیــر بوده و در نقاط مختلف از لیبی 
گرفته تا یمن و از آنجا تا سوریه و عراق 
سرگرم جنگ است در نتیجه چیزی برای 
از دست دادن برایمان باقی نمانده است.«

با  نیز  انگلیسی »گاردین«  روزنامه 
ابــراز تردید در این عبــارت که »دوره 
ریاست جمهوری ترامپ متفاوت خواهد 
بود« نوشت: مواضع ترامپ متناقض است 

و آمریــکا به ســمت نامعلومی می رود.
گاردین افــزود: ترامپ )بــا گفتارش( 
سؤاالت زیادی را مطرح کرده است، به 
عنوان مثال، او نسبت به ارزش اتحادیه 
اروپا و سازمان »ناتو« ابراز تردید کرده 
و چین را از طریق تایوان و دریای چین 
جنوبی به چالش کشــیده است. ترامپ 
همچنین از احتمال برداشتن تحریم های 
روســیه ســخن گفته و تغییرات آب و 

هوایی را کم اهمیت دانسته است.
»جرج ســوروس« پدر انقالب های 
رنگــی نیز پیش بینی کــرد که با روی 
کار آمدن ترامپ، بازارهای جهانی دچار 
تزلزل خواهند شــد. به گزارش تسنیم 
ســوروس در گفت وگو بــا »بلومبرگ« 
در اجــالس جهانی در »داووس« گفت 
که عدم اطمینان در بازارها به باالترین 
میــزان خود رســیده و انتظار عملکرد 

خوبی از آنها را ندارد.
ســوروس درباره آینده ترامپ نیز 
گفت: من شــخصا متقاعد شده ام که او 
)ترامپ( شکســت خواهد خورد. نه به 
این دلیل که افرادی مانند من خواستار 
شکست او هستند. بلکه به این دلیل که 
ایده هایی که او را هدایت می کنند ذاتا 

در تضاد با یکدیگر هستند. افشای فساد مالی رئیس موساد آن هم درحالی که منابع قضایی رژیم 
صهیونیستی درحال رسیدگی به فساد مالی نخست وزیر این رژیم هستند 

آبرویی برای صهیونیست ها نگذاشته است.
روزنامه هــای »یدیعــوت آحارونــوت« و »هاآرتص« از جمله رســانه های 
صهیونیســتی بودند که طی چند روز اخیر مسئله فســاد مالی»یوسی کوهن« 
رئیس موساد را پوشش داده و از او به عنوان »فاسد بزرگ« در کنار »ایهوداولمرت« 
و »بنیامین نتانیاهو« نام برده اند. به نوشته این روزنامه ها، دادستانی درباره پرونده 
دریافت هدایا از ســوی »یوسی کوهن«، رئیس موساد در حال تحقیق است. این 
در حالی اســت که هنوز پرونده نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل 
فســاد مالی بسته نشــده و بازجویی و تحقیق در باره او و خانواده اش ادامه دارد. 
رئیس سازمان جاسوسی اســرائیل )موساد( به دلیل دریافت امتیازاتی از »جیمز 
پاکر« میلیاردر استرالیایی تبار به فساد مالی متهم شده است. کوهن در زمان تصدی 
ریاســت شورای امنیت عمومی )2013-2015( هدایای مختلفی از پاکر دریافت 
 کرده و با هزینۀ وی به خوشــگذرانی می پرداخته است تا در قبال این امتیازات، 

منافع شخصی پاکر را تامین کند.
»کوهــن« همچنین در هتل »پاکــر« در »تل آویو« بــدون پرداخت هیچ 
هزینه ای اقامت می کرده است، هتلی که »یائیر« پسر »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر اســرائیل نیز در آن رایگان اقامت کرده اســت. فساد مالی و اخالقی در بین 
سردمداران، افســران و نظامیان رژیم صهیونیستی در سال های گذشته افزایش 
چشمگیری داشته است. »ایهود اولمرت« نخست وزیر پیشین، »موشه کاتساف« 
رئیس پیشین، »تزیپی لیونی« وزیر خارجه پیشین، »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ 
کنونی، »شلومو بنیزری« وزیر بهداشت پیشن رژیم صهیونیستی و در حال حاضر 
»بنیامین نتانیاهو« نخســت وزیر این رژیم از جمله مقاماتی هستند که به فساد 

مالی و اخالقی متهم شده  و بعضاً محکوم شده اند.

رئیس موساد رسوا شد
یوسی کوهن از استرالیایی ها 

رشوه گرفته است

هزاران فلسطینی در اعتراض به تصمیم رئیس جمهور جدید آمریکا 
برای انتقال سفارت این کشور به قدس تظاهرات کردند. ترامپ به کرات 

تأکید کرده از این وعده انتخاباتی خود عقب نشینی نخواهد کرد.
هزاران نفر از فلسطینیان ساکن کرانه باختری روز پنجشنبه در اعتراض به طرح 
»دونالد ترامپ« برای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی تظاهرات 
کردند.تظاهرات کنندگان با برافراشتن پرچم فلسطین در میدان ها و خیابان های 
اصلی کرانه باختری علیه ترامپ شــعار داده و نســبت به تبعات خطرناک انتقال 

سفارت آمریکا به قدس به رژیم صهیونیستی و آمریکا هشدار دادند.
به گزارش تسنیم به نقل از »شین هوا«، »محمود العلول«، یکی از اعضای کمیته 
مرکزی جنبش فتح که در این تظاهرات شرکت داشت تاکید کرد »براساس عرف 
بین الملل و قطعنامه های بین المللی، شرق قدس یک منطقه اشغال شده است و هر 
گونه اقدام آمریکا در جابجایی سفارت توسط مردم فلسطین رد می شود و از نظر 
فلسطینیان غیرقابل قبول است«. وی هشدار داد »انتقال سفارت آمریکا از تل آویو 
به قدس امیدها در مورد تشکیل کشور فلسطینی را از بین خواهد برد و اسرائیل 
نیز بر سیاست اشغالگری خود بیشتر پافشاری خواهد کرد. محمود العلول همچنین 
از کشورهای اسالمی و عربی خواست در قبال این موضوع مسئولیت پذیر باشند«. 
این تظاهرات در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ در آستانه مراسم تحلیفش بار 
دیگر بر انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی تاکید کرد و گفت »بر سر قول خود 
باقی خواهم ماند«. وی در کارزار تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا نیز 
بر حمایت خود از ساخت شهرک های صهیونیست نشین و انتقال سفارت آمریکا از 
تل آویو  به قدس تاکید کرده بود. انتقال سفارت آمریکا به قدس از جمله معدود 

برنامه های انتخاباتی ترامپ است که وی از آن عقب نشینی نکرده است.

تظاهرات گسترده فلسطینیان در اعتراض به
طرح ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس

کوتاه از سراسر جهان
عربستان

ایرنا: جدیدترین داده های آماری از وضعیت اقتصادی عربستان حاکی 
اســت که پروژه های بزرگ اقتصادی در این کشور به ارزش بیش از 13 
میلیــارد دالر به دلیل بحران مالی و کمبود منابع، نیمه تمام رها شــده 
است. دولت عربستان که در شرایط بغرنج مالی به سر می برد با در پیش 
گرفتن سیاست های ریاضت اقتصادی دستمزد کارکنان بخش های دولتی 
و خصوصی را کاهش داده و موجب شــده تا شهروندان در این کشور به 
ســتوه آمده و با چالش های گسترده معیشتی روبه رو شوند. جنگ یمن 

هزینه های سنگینی روی دست سعودی ها گذاشته است.
انگلیس

العالــم: گروهی از نمایندگان پارلمــان انگلیس در طوماری خواهان 
تحقیق درباره تالش البی رژیم صهیونیســتی در لندن برای تاثیرگذاری 
بر انتصابات در انگلیس شدند. امضاکنندگان این طومار به دخالت سیاسی 
بلندپایه رژیم صهیونیستی در اوضاع سیاسی انگلیس و تشکیل گروه هایی 

در داخل حزب محافظه کار و حزب کارگر این کشور اعتراض کردند. 
آلمان

تســنیم: روزنامه آلمانی »پاسایر نویه پرسه«، نوشته، بر اساس نتایج 
جدیدترین نظرسنجی حدود 96 درصد نخبگان و مسئولین عرصه سیاسی، 

اقتصادی و مدیریت آلمان با نگرانی به شــروع دوران ریاست جمهوری 
»دونالد ترامپ« در آمریکا می نگرند. بر این اساس حدود نیمی از نخبگان 
آلمانی انتظار بدتر شــدن روابط بین آمریکا و آلمان را داشــته و تنها 2 

درصد انتظار بهبود این مناسبات را دارند.
فرانسه

تایمز: گروه تروریستی داعش به خانواده مجری حمالت پاریس به پاس 
قدردانی یک گله گوســفند هدیه داده است! حمالت پاریس شامل یک 
حمله انتحاری در نزدیک ورزشگاه فرانسه، حمالت مسلحانه به تعدادی 
رستوران در مرکز پاریس و حمالتی در مرکز هنری »باتاکالن« در مرکز 

پاریس در روز سوم نوامبر سال 2015 )آبان ماه1394( میالدی بود.
اسکاتلند

ایسنا: وزیر اول اسکاتلند گفته برگزاری رفراندوم دیگری برای استقالل 
اسکاتلند بسیار محتمل است زیرا ترزا می، نخست وزیر انگلیس اعالم کرده 
که با وجود مخالفت های اسکاتلند، می خواهد کشور را از بازار اتحادیه اروپا 

خارج کند تا روند بریگزیت کامل شــود. به گفته وی، »زمان برای دولت 
لندن در متقاعد کردن ما درباره بریگزیت رو به پایان اســت، آنها باید به 
منافع ما نیز توجه کنند. اگر چنین اتفاقی نیفتد، اسکاتلند چاره ای ندارد 

جز اینکه به دنبال برگزاری رفراندوم دومی برای استقالل باشد.«
میانمار

رویترز: »نجیب رازق«، نخســت وزیر مالزی از میانمار خواســته تا 
»تبعیض« را متوقف کند و از حمله به مسلمانان روهینگیا دست بردارد. 
مالزی همچنین از کشورهای اسالمی خواسته نسبت به این تراژدی انسانی 
واکنش نشان دهند. از 9 اکتبر که 9 پلیس میانمار کشته شده اند دست کم 
۸6 نفر از مســلمانان روهینگیا قتل  عام شــده اند و تخمین زده می شود 
که 66000 نفر هم برای نجات جان خود به بنگالدش فرار کرده  باشند.

لبنان
مشرق: فرمانده نیروی دریایی رژیم صهیونیستی ضمن هشدار درباره 
افزایش قدرت نظامی و موشــکی حزب اهلل لبنان پس از جنگ 33 روزه 
اعالم کرده که حزب اهلل اکنون پس از گذشــت 10 ســال از این جنگ، 
مجموعه کاملی از انواع و اقسام موشک ها را در اختیار دارد. به گفته وی 
»حزب اهلل تهدید واقعی برای نیروی دریایی اسرائیل محسوب می شود و 

ما باید نسبت به این مسئله هوشیار باشیم.«

بشار اسد نبرد آمریکا و ترکیه با داعش را نمایشی خواند

مردم نیجریه در اســتان ها، 
شهرها و روســتاهای این کشور 
برگزاری تجمع  با  آفریقایی  فقیر 
فوری  آزادی  لزوم  بر  تظاهرات  و 
شــیخ ابراهیم زکزاکــی رهبر 

شیعیان این کشور تاکید کردند.
به گزارش العالم، این تظاهرات و 
تجمع ها روز پنجشنبه برای اعتراض به 
عدم پایبندی دولت به دستور دستگاه 
قضایی مبنی بر آزادی شیخ زکزاکی 
و همسرش برگزار شد. دادگاه نیجریه 
قبال دستور داده بود که شیخ زکزاکی 
و همســرش حداکثر بعد از گذشت 
45 روز آزاد شود. اما هفته گذشته به 
رغم  اینکه این مهلت به پایان رسید، 
شیخ زکزاکی آزاد نشد. این مسئله با 
واکنش شدید عفو بین الملل نیز مواجه 

شده است.
 تظاهرکنندگان در شهر »کانوا« 
و همه استان ها از مسئوالن خواستند 
که به دستور دستگاه قضایی نیجریه 
تــن داده و بدون قید و شــرط و فورا 
شــیخ زکزاکــی را آزاد کنند. کمیته 
پیگیری آزادی شیخ زکزاکی در شهر 
ابوجا پایتخت نیجریه نیز کنفرانسی 
مطبوعاتی برگزار کرد و در آن تصمیم 
دولت برای آزاد نکردن رهبر جنبش 
اسالمی این کشــور را محکوم کرد و 
از سازمان های بین المللی و نهادهای 
حقوق بشری خواست تا در این پرونده 

ورود کنند. 
طبق حکم صادره از سوی دادگاه 
عالی نیجریه در اوایل آذرماه، شــیخ 

نیروهای امنیتی و مزدوران آل خلیفه با حمله به اماکن تجاری در منامه 
ضمن تالش برای ایجاد فضای ترس و وحشت در بین شهروندان، اقدام به 

سرقت اموال آنان کردند.
حمله نیروهای امنیتی و مزدوران آل خلیفه به اماکن تجاری )سوپر مارکت ها 

و مغازه ها( در بحرین ، برگ دیگری از رسوایی ناتمام آل خلیفه را رو کرد.
 به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، نیروهای امنیتی و مزدوران آل خلیفه 
با حمله به مراکز تجاری در منامه اقدام به تخریب و سرقت از این مکان کردند. 
در صحنه ای از فیلم ضبط شــده توسط دوربین های حفاظتی این مکان تجاری 
نیروهای امنیتی اشــاره می کنند که مزدوران مهاجم دوربین های مراقبتی را هم 
از بین ببرند تا ســند جرمی باقی نماند! این در حالی اســت که به رغم وقوع این 
اتفاق و موردهای مشابه فراوان، رژیم آل خلیفه مردم منطقه و شیعیان را متهم 
به تخریب اموال عمومی و خشونت می کند و سیستم قضایی رژیم آل خلیفه نیز با 
محاکمه مردم و القای اتهامات دروغین حکم های سنگینی علیه آنها صادر می کنند.
از سوی دیگر تظاهرات مردم بحرین در محکومیت اعدام ناجوانمردانه سه جوان 
در شهرهای این کشور همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی به منازل مسکونی 

در مناطق مختلف یورش برده و چندین نفر را بازداشت کردند.
در همین رابطه یک فعال حقوق بشر بحرین طی گفت وگویی تاکید کرد که 
جنایت آل خلیفه در اعدام سه جوان بی گناه بحرینی، این کشور را به سوی پرتگاه 
سیاسی پیچیده ای کشانده است. رژیم آل  خلیفه اخیراً سه جوان معترض بحرینی 
را به اتهام دخالت در یک بمب گذاری تیرباران کرد. این اقدام موجی از اعتراضات 
مردمی را در این کشور به راه انداخت. بحرینی  ها خواستار قصاص عامالن جنایت 

صورت گرفته علیه جوانان معترض این کشور هستند.

زکزاکی می بایست حداکثر ظرف مدت 
45 روز از زندان آزاد می شد و دوشنبه 
گذشــته این مهلت به پایان رسید اما 
وی آزاد نشد. در حمله نظامیان نیجریه 
به شــیعیان در روزهــای 12 و 14 
دسامبر 2015 )21 و 23 آذر 1394( 
در شهر زاریا حدود 350 نفر، از جمله 
سه فرزند شــیخ زکزاکی، به شهادت 
رسیدند و شــیخ زکزاکی نیز زندانی 
شد. گزارش های غیررسمی شمار شهدا 
را تا چند هزار نفر هم اعالم می کنند.

مأموران آل خلیفه با یورش به مراکز تجاری
اموال مردم را غارت کردند


