حمله آل سعود به قایق پناهجویان سومالیایی
 31سرنشین کشته شدند

در حمله هلیکوپتر ســعودی به قایــق مهاجران
ســومالیایی در سواحل یمن  31تن از پناهجوهان کشته
شدند.
ناکامی آل ســعود در برابر انقالبیون یمنی آنها را به سمت
شلیک به سوی پناهجویان سوق داده است .پنج شنبه شب یک
هلیکوپتر آپاچی ائتالف ســعودی در ساحل غربی یمن ،قایق
پناهجویان ســومالیایی را هدف قرار داد که در پی آن  31نفر از
 80سرنشین آن کشته شدند.خبرگزاری رویترز در این باره اعالم
شنبه  ۲۸اسفند ۱۳۹۵

کرده که یک سرباز یمنی در منطقه «الحدیده» که تحت تسلط
انصاراهلل یمن است ،با اعالم این خبر گفته هلیکوپتر سعودی این
قایق را که عدهای غیرنظامی و جنگزده سوار آن بودند هدف قرار
داده است .رویترز این را هم نوشته که «پناهجویان مجوز رسمی از
سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان داشتند که
در نزدیکی باب المندب هدف قرار میگیرند .آلسعود در دوسال
گذشــته حمالت همه جانبهای علیه غیرنظامیان یمنی داشته
است که نتیجه آن شهادت دستکم  14هزار غیرنظامی بوده است.
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شوک ترامپ به وزارت خارجه
و آژانسهای فدرال آمریکا با کاهش شدید بودجه

سرویس خارجی-
رئیسجمهور جدید آمریــکا در حالی از افزایش  ۵۴میلیارد دالری
بودجه دفاعی پیشنهادی خود برای سال آینده میالدی رونمایی کرده که
کاهش بودجه برنام ه کمکهای خارجی و زیست محیطی و وزارت خارجه
این کشــور را نیز مطرح کرده است .اقدامی که با اعتراض دیپلماتهای
فعلی و سابق این کشور مواجه شده است.
ترامپ در نامهای به کنگره آمریکا اعالم کرده به دنبال آن است که با افزایش
 ۵۴میلیارد دالری به بودجه نظامی در سال آینده میالدی «امنیت و ایمنی مردم
آمریکا» را افزایش دهد.
ترامپ در حالی این میزان افزایش را که بیسابقه هم هست را به کنگره پیشنهاد
داده که در سیاستهای اعالمی خود ،اسالفش را به هدر دادن سرمایههای مردم
آمریکا با دخالت در امور دیگر کشورها متهم کرده است.
رئیسجمهور آمریکا خاطرنشان کرده «هدف اصلی اولین بودجه پیشنهادی من
بازسازی ارتش کشورمان بدون اضافه شدن به کسری بودجه فدرال است .این بودجه
دفاعی برای بازسازی و آماده کردن نیروهای مسلح ما برای آینده ضروری است».
در بودجه پیشــنهادی درباره افزایش  ۵۴میلیارد دالری بودجه دفاعی گفته
شــده ،این افزایش بودجه به تنهایی فراتر از کل بودجه دفاعی اکثر کشورهاست
و یکی از بیشترین میزان افزایش بودجه دفاعی در یکسال در تاریخ آمریکاست.
براساس بودجه پیشنهادی ترامپ وزارت دفاع آمریکا میزان  ۶۳۹میلیارد دالر
بودجــه دریافت خواهد کرد که با افزایش  ۵۲میلیارد دالری به میزان  ۱۰درصد
افزایــش یافته و  ۲میلیارد دالر نیز صرف برنامههای دفاع ملی دیگر در خارج از
وزارت دفاع خواهد شد .در عین حال با وجود ادعای ترامپ مبنی برطرفداری از
اقشــار فقیر آمریکایی ،گفته میشود این بودجه شامل یک سری برنامههای رفاه
اجتماعی و بهداشت و درمان نمیشود.
همچنین الیحه بودجه پیشــنهادی ترامپ کاهش  28درصدی منابع مالی
وزارت خارجه آمریکا که کلیه وظایف مرتبط با دیپلماســی این کشور را برعهده
دارد مدنظر قرار داده است و این موضوع باعث نگرانی شدید در این حوزه ،حتی
در میان کارمندان و کارکنان عادی این وزارتخانه عریض و طویل شده است.
از ســوی دیگر افزایش بیســابقه بودجه دفاعی آمریکا در الیحه پیشنهادی
دونالــد ترامپ ،با کاهش منابع مالی اکثر وزارتخانهها و آژانسهای فدرال آمریکا
همراه گردیده که امر مربوط به محیط زیست و رفاه اجتماعی را هم تحتالشعاع
خود قرار خواهد داد«.دونالد ترامپ» همچنین در این بودجه به دنبال آن بوده که
مبلغ  3/1میلیارد دالر طی دو سال صرف هزینه احداث دیوار در مرز کشورش با
مکزیک شود .کنگره آمریکا پیش از این نسبت به هرگونه اختصاص بودجه جدید
برای احداث دیوار حایل در مرز با مکزیک هشدار داده و گفته بودند ،چنین اقدامی
صورت بگیرد دولت را تعطیل میکنند.
پیشبینی میشــود کنگره که کنترل آن در اختیار جمهوریخواهان اســت،
بسیاری از پیشنهادات ترامپ برای کاهش بودجه نهادهای غیرنظامی آمریکا را رد
کند .بخشی از تغییرات پیشنهادی ،که با مخالفت شدید دموکراتها روبرو شده،
مواردی است که جمهوریخواهان دهههاست به دنبال اجرایی کردن آن بودهاند.
جمهوریخواهان میانهرو نیز نارضایتی خود را از کاهش بودجه برنامههایی مثل
یارانه گرم کردن منازل ،و آموزش نیروی کار اعالم کردهاند.
وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز اعالم کرده که برای بازداشت و اخراج مهاجران
غیرقانونی به افزایش  6/8درصدی بودجه نیاز دارد.
قرار اســت گزارش کامل بودجه در ماه مه منتشر شود .این اقدام ترامپ نیز
مانند بسیاری از اقدامات وی جنجالساز شده است.

کوتاه از سراسر جهان
میانمار

صدا و ســیما :اتحادیه اروپا از سازمان ملل متحد خواسته «فوراً» یک هیئت
بینالمللی حقیقتیاب را برای تحقیق درباره شکنجه ،تجاوز و اعدامهایی که ارتش
میانمار علیه اقلیت روهینگیای مســلمان مرتکب شده است ،به این کشور اعزام
کند .گزارش ماه گذشته سازمان ملل متحد که بر اساس شهادت نجاتیافتگان در
بنگالدش صادر شده است خبر میدهد نیروهای ارتش و پلیس میانمار در چارچوب
حمالتی که شاید در سطح پاکسازی نژادی و جنایت بر ضد بشریت باشد ،کشتار
و تجاوز جمعی بر ضد مسلمانان روهینگیا مرتکب شد هاند.

آمریکا

خبرگزاری فرانسه :یکی از نمایندگان دموکرات کنگره ،اسنادی را منتشر کرده
که در آن اعالم شده «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید که چندی
پیش مجبور به اســتعفا شد ،بیش از  67هزار دالر از شرکتهای روسیه دریافت
کرده اســت« .الیجا کامینگز» نماینده دموکــرات ایالت مریلند از دولت «دونالد
ترامپ» رئیسجمهور آمریکا درخواست کرده تا سابقه جامعی از ارتباطات فلین
با دولتها و شــرکتهای خارجی ارائه دهد .جمهوری خواهان آمریکا میگویند
ترامپ با کمک روسیه به قدرت رسیده است.

سودان جنوبی

رویترز :کمیته ناظران تحریمهای سازمان ملل متحد علیه سودان جنوبی در
گزارش محرمانه خود به شورای امنیت ،دولت تحت رهبری «سالواکر میاردیت»،
رئیس جمهور این کشور را «مسئول اصلی» قحطی در بخشهایی از کشور معرفی
کرده و خاطرنشــان ساختهاند که وی همچنان به افزایش توان نظامی نیروهای
خود ادامه میدهد و دست کم نیمی از بودجه کشورش را در بخش امنیتی هزینه
میکند .نزدیک به نیمی از جمعیت پنج میلیون و  ۵۰۰هزار نفری سودان جنوبی
از کمبود غذا رنج میبرند.

چین

تسنیم :عربستان ســعودی و چین یک توافقنامه تجاری به ارزش دستکم
 ۶۵میلیارد دالر امضا کردهاند .این توافق در جریان سفر ملک سلمان ،پادشاه ۸۱
ســاله عربستان سعودی به چین به دست آمده است .چین دومین اقتصاد بزرگ
جهان است و عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در سطح بینالمللی .اقتصاد
چین وابســته به نفتی اســت که از غرب آســیا وارد میکند و این کشور تالش
میکند تا در این زمینه توازنی بین عربســتان و ایــران ،که رقبای منطقهای به
شمار میروند ،ایجاد کند.

کره شمالی

بیبیسی« :رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا که در سئول به سر میبرد،
در جمع خبرنگاران در پاســخ به سوال «آیا امکان استفاده از گزینه نظامی علیه
کره شــمالی وجود دارد» گفته« :قطعا ما خواســتار درگیری نظامی نیستیم اما
اگر آنها تهدید برنامه نظامی خود را به ســطحی افزایش دهند که معتقد باشیم
اقدام نظامی نیاز است ،این گزینه روی میز خواهد بود ».وی این را هم گفته که
«سیاست صبر استراتژیک به پایان رسیده و آمریکا در حال بررسی اقدامات جدید
دیپلماتیک ،امنیتی و اقتصادی علیه کره شمالی است».

عربستان

چامسکی :موج دوم بحران مالی آمریکا
در راه است

فارس :محمد بن سلمان ،جانشین ولیعهد عربستان و وزیر دفاع این کشور روز
پنجشنبه با «جیمز ماتیس» ،همتای آمریکایی خود در این کشور دیدار کرد .در
جریان این دیدار که عادل جبیر ،وزیر خارجه سعودی نیز حضور داشت ،ماتیس
به شوخی به جبیر میگوید« :سالم .خوشحالم که زنده میبینمت».

زبانشناس ،فیلسوف و صاحبنظر سیاسی آمریکا نسبت
به بحران اقتصادی جدیدی که در سایه روی کار آمدن دونالد
ترامپ در راه است هشدار داد.
روزنامه انگلیســی ایندیپندنت نوشت :چامسکی هشدار داده
که رونق اقتصادی که اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا
باعث آن شده به پایان خود نزدیک میشود زیرا بحران اقتصادی و
مالی جدیدی در افق مشاهده میشود .آنطور که خبرگزاری تسنیم
نوشت ،چامسکی این را هم گفته که دولت ترامپ بطور اساسی از
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شوک سوری به نیروی هوایی رژیم صهیونیستی

در پاسخ به درخواست مرجعیت عراق صورت گرفت

پدافند هوایی سوریه
جنگنده متجاوز اسرائیلی را سرنگون کرد

سرویس خارجی-
ارتش سوریه یک فروند از
جنگندههای رژیم صهیونیستی
را که وارد حریم هوایی سوریه
شده بود سرنگون کرده و یک
جنگنــده دیگر این رژیم را نیز
هدف قرار داده است.
منابع خبــری میگویند ،چهار
فروند جنگنده رژیم صهیونیســتی
صبح دیروز وارد آسمان سوریه شدند.
اما این بار دو فروند از این هواپیماهای
متجاوز هدف قرار گرفتند.
بــه گزارش خبرگــزاری صدا و
سیما ،فرماندهی کل نیروهای مسلح
ســوریه اعالم کــرده« :چهار فروند
هواپیمای اسرائیلی ساعت دو و 40
دقیقه بامداد امروز (دیروز) از طریق
آســمان لبنان وارد آسمان منطقه
«البریج» ســوریه شــدند و یکی از

پایگاههای نظامی (ارتش سوریه) را
در نزدیکی «تدمر»(استان) «حمص»
هدف قرار دادند».
فرماندهی ارتش ســوریه افزود:
«ســامانه دفاع هوایی سوریه به این
تجاوز واکنش نشان داد و یک هواپیما
را در داخل اراضی اشغالی سرنگون
کرد و هواپیمای دیگر نیز آسیب دید
و در نتیجه (این حمله موفق) ،دیگر
هواپیماها وادار به فرار شدند».
ارتش سوریه به نوع موشکهای
شلیک شــده به سمت هواپیماهای
صهیونیســتی اشاره نکرد ،اما منابع
صهیونیســتی مدعی شدند که این
موشــکها روسی و از نوع «اسای-
 »5بودهاند.
هرچند رژیم صهیونیستی ابتدا
سرنگونی هواپیمای خود را تکذیب
کــرد ،ولی برخی منابع این رژیم به

آن اعتراف و اعالم کردهاند که دیگر
ارتش اســرائیل در ســوریه ،دست
باال را ندارد و البته بعدا ً ســخنگوی
ارتش رژیم اســرائیل برای اولینبار
رسما حمله جنگندهها به سوریه را
تأیید کرد.
همزمان با انتشار خبر سرنگونی
جنگنده اســرائیلی ،خبر رسیده که
برخی مناطق در شــهرهای «اریحا»،
«االغــوار» و «قدس» در فلســطین
اشغالی با موشــک هدف قرار گرفته
اســت و متعاقب آن ،آژیــر خطر در
فلسطین اشغالی به صدا درآمده است.
در ارتباط با منشأ شلیک این موشکها،
گزارش دقیقی نرســیده است .با این
حال ،تلآویو مدعی شــد که سامانه
ضدموشکی اسرائیل این موشکها را
در هوا هدف قرار داده است.
در ارتباط با علــت تجاوز رژیم

صهیونیســتی ،فرماندهــی ارتش
ســوریه اعالم کرده« :ایــن تجاوز
حمایت آشکار دشمن صهیونیستی
از گروهکهای تروریستی از جمله
«داعش» را آشکار میکند و (این نوع
اقدامات) تالشی نومیدانه برای تقویت
روحیه از بین رفته تروریســتها و
تحتالشعاع قرار دادن پیروزیهای
ارتــش عربی ســوریه در مواجهه با
گروههای تروریستی است.

حمله آمریکا به یک مسجد

جنگندههــای آمریکایــی نیز
پنجشنبه گذشته مســجدی را در
روســتای «الجینــه» واقع در غرب
«حلب» بمباران کردند.
این بمباران مرگ  42نمازگزار را
به دنبال داشت و شماری نیز زیر آوار
گرفتار شدند.
فرماندهی مرکزی آمریکا رسما

مسئولیت این حمله را برعهده گرفت،
ولی مدعی شــد که یک گردهمایی
«القاعــده» توســط جنگندههای
آمریکایی بمباران شده است!
منابع محلی میگویند ،زمانی که
حدود  300نمازگزار برای برگزاری
نمازمغرب و عشــا در مسجد جمع
شده بودند ،این حمله صورت گرفت.
سایر رویدادها
* برخــی منابع خبــری اعالم
کردنــد« :بدیع جمیــل حمیه» از
فرماندهان برجسته جنبش حزباهلل
لبنان ،در منطقه «قنیطره» سوریه
به شهادت رســیده و حزباهلل نیز
اعالم کرده ،شهادت این فرمانده بر
اثر حمله جنگندههای صهیونیستی
نبوده است.
* روسیه گزارشهای نهادهای
بینالمللی درباره اوضاع انســانی در

سوریه را جانبدارانه توصیف و اعالم
کرده که این گزارشات ،هیچ کمکی
به حل بحران نمیکند.
* «علــی عبدالکریم» ســفیر
سوریه در لبنان گفته ،دمشق هیچ
اعتمادی به «رجب طیب اردوغان»
ندارد.
* گروه تروریستی «داعش» رفت
و آمد مردم را در شهر «رقه» سوریه
ممنوع کرد .تروریستها همچنین
با بلندگو در معابر این شــهر اعالم
کردهاند که شهر «رقه» منطقه نظامی
است و اهالی باید زنان و کودکان را
از شهر خارج کنند.
* دولت دمشــق طی نامهای به
دبیرکل سازمان ملل ،از وی خواسته،
جلــوی حمالت ائتــاف آمریکایی
ضدداعش به ســدهای «تشرین» و
«فرات» را بگیرد.

جوان بحرینی زیر شکنجه آ ل خلیفه جان داد مردم در سراسر بحرین تظاهرات کردند
مردم بحرین در پی شهادت
یکی دیگر از جوانان بحرینی
در یکــی از زندانهای این
کشــور ،تظاهــرات کرده و
همقسم شدند که انتقام خون
این شــهید و دیگر شهدای
بحرین را از آل خلیفه خواهند
گرفت.
«محمــد ســهوان» جــوان
بحرینی که در ســال  2011در
حین بازداشــت هــدف اصابت
ترکشهای «گلولههای سربی» از
ناحیه ســر قرار گرفته و به شدت
مجروح شده بود پنجشنبه شب،
پــس از تحمل ســالها زندان و
محرومیــت از درمان در زندان به
نوعی «زجرکش» شد .این شهید
 45ســاله ،بعد از زخمی شدن به
ضرب گلولــه نظامیان آل خلیفه

در جریان فعالیتهــای انقالبی
دستگیر و روانه زندان شده بود .وی
در طول دوران حبس خود با وجود
داشتن زخمهای عمیق ،در معرض
شکنجهها قرار گرفته و سرانجام
روز پنجشنبه به شهادت رسید.
آنگونه کــه «فارس» به نقل
از شبکه تلویزیونی «لؤلؤ» نوشته
«شیخ علی ســلمان» ،دبیر کل
جمعیت اســامی الوفاق پیش از
زندانی شدن به دیدار خانواده این
شــهید رفته بود .منابع پزشکی
تعداد ترکشهای موجود در بدن
و بخصوص سر و کمر وی را بیش
از  80ترکــش اعالم کرده بودند.
خانواده این شهید بحرینی با انتشار
گزارشی از مشکالت و ناراحتیهای
وی در زندان ،خواستار رسیدگی
به وضع فرزندشــان شــده بودند

ولــی آلخلیفه به این خواســته
توجهی نکرد.
مردم بحرین شــب گذشــته
به نشــانه اعالم وفاداری به شهدا
و تأکید بر اســتمرار حرکتهای

انقالبی در مناطق مختلف بحرین،
تظاهرات کردند و شــعارهایی در
حمایت از شــیخ عیسی قاسم و
پایبندی به اســتمرار انقالب سر
دادند .بحرین از  14فوریه ســال

منابع نظامی مسکو:

 2011میــادی ( 25بهمن )89
شــاهد انقالب مردمی علیه رژیم
آلخلیفه اســت .مــردم خواهان
آزادی ،برقــراری عدالــت و رفع
تبعیض و روی کار آمدن نظامی
منتخب در کشورشــان هستند.
این درخواســتها با سرکوبگری
رژیم بحرین با همدســتی برخی
کشورهای عربی از جمله عربستان
روبهرو شده است.
بحرینیها امسال در حالی به
استقبال ششمین سالروز انقالبشان
رفتنــد که اوضاع این کشــور به
دلیل تیربــاران چندین جوان به
دســت رژیم که اخیــرا صورت
گرفتهاســت ،به شــدت متشنج
شــده و مناطــق مختلف بحرین
طی روزها و هفتههای گذشــته
ی در
صحنه تظاهرات و راهپیمای 

اعتراض به این اقــدام رژیم بود.
شــیخ «عبداهلل الدقاق» نماینده
شیخ عیسی قاســم در ایران اما
طی اظهاراتی تأکید کرد که «آل
خلیفه برای ســرکوب انقالبیون
برخی فدائیان صدام حســین و
شخصیتهای حزب منحل شده
بعث را به بحرین آورده است ».وی
با اشاره به فتاوی مراجع عالیقدر
اســام تاکید کرد ،هرکس در راه
حمایت از شیخ عیسی قاسم جان
خود را از دست بدهد شهید است.
شیخ این را هم گفت که« :گمان
می کنــم دولــت از این خیزش
گســترده مردمی تحت حمایت
مراجع دین در قم و نجف اشرف
بسیار وحشــت کرده به همین
دلیل سرکوبهای خود را افزایش
داده است».

ساخت قدرتمندترین زیردریایی اتمی روسیه ویژه موشکهای بالستیک آمریکا پایان یافت

منابع نظامی روســیه از
آماده شدن زیردریایی اتمی
چند منظوره روسیه که ویژه
شکار موشکهای بالستیک
آمریکا است خبر میدهند.
با وجود اینکه گفته میشــد،
با پیــروزی ترامــپ در انتخابات
آمریکا روابط مسکو-واشــنگتن
رو به بهبودی خواهــد رفت ،اما
برخی خبرها نشان میدهد بهبود
روابط این دو به این ســادگیها
نخواهد بود.
یک مقــام نظامی روســیه
در اینبــاره اعالم کــرد دومین
زیردریایــی اتمی این کشــور به
نــام «کازان» تا دو هفته دیگر به
آب انداخته میشــود .به نوشته
خبرگــزاری تاس ســاخت این

زیردریایی در صنایع کشتی سازی
شهر بندری سورداوینسک از سال

 2009شــروع شده و دومین زیر
دریایی کالس «یاسن» است .نکته

قابل توجه درباره این زیردریایی
اتمی قدرتمند اینکه برخی منابع

روســی گفتهاند ،این زیر دریایی
ویژه شکار موشکهای بالستیک
آمریکاست.
به گزارش فارس ،یک مسئول
صنایع کشتیســازی روسیه نیز
اعالم کرده که زیر دریایی یاد شده
سال  2018وارد نیروی دریایی این
کشور میشــود .پایگاه آمریکایی
«وار ایز بورینگ» ویژه امور نظامی
امــا در این زمینه نوشــته« :در
صورت عملیاتی شدن« ،کازان»
توانمندترین زیردریایی خواهد بود
که نیروی دریایی آمریکا تاکنون با
آن مواجه شده است».
«مایکل کافمن» تحلیلگر مرکز
تحقیقات نیــروی دریایی آمریکا
نیز در این باره گفته« :این شاید
قدرتمندتریــن زیردریایی اتمی

یک دشــمن بالقوه باشــد ».این
کارشناس در توصیف زیردریایی
جدید روســیه و پروژههای آنها
نوشــته« :پروژه کازان برگرفته از
طراحی زیردریاییهای سابق این
کشور هســتند .زیردریاییهای
ساخته شده در این پروژه مجهز به
موشکهای ضدزیردریایی و امکان
حمالت سطحی هستند و قادرند
ک کروز را حمل کنند».
 32موش 
بنابر گزارش خبرگزاری تاس،
روســیه قصــد دارد در مجموع
هفــت زیردریایــی از این مدل
تولیدکنــد.از ســویی دیگر این
کشور در مسیر توسعه زیردریایی
تهاجمی برای شکار موشکهای
بالستیک زیردریایی نیروی دریایی
آمریکاست.

جنگ ترکیه و اروپا به اوج رسید

وزیر کشور ترکیه :ماهانه  15هزار پناهجو را راهی اروپا میکنیم
آنکارا تهدیــد کرد که میتواند با روانه کردن ماهانه  15هزار
پناهنده به سمت کشورهای اروپایی ،این قاره را شوکه کند.
به گزارش خبرگزاری فارس ،با باال گرفتن تنشهای سیاســی میان
آنکارا و کشــورهای اروپایی« ،سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه تهدید
کرد که برای شوکه کردن این قاره ،ماهانه  15هزار پناهنده غیرقانونی را
به اروپا خواهند فرستاد.
ســویلو با اشــاره به توافق ترکیه و اتحادیه اروپا درخصوص پذیرش

مجدد پناهندگانی که به این قاره رفتهاند از سوی آنکارا ،گفت« :ما توافق
کردیم .اروپا ،به تو میگویم ،آیا آنقدر جربزه داری؟ اگر میخواهی ،ما 15
هزار پناهندهای را که ماهانه مانع آمدنشان (به اروپا) میشویم ،به سمت
شما میفرستیم» .به نوشته روزنامه «حریّت» وی همچنین افزود :آلمان
و هلند تالش میکنند چیزی را که نتوانستند در جریان تظاهرات میدان
تقسیم بدست بیاورند ،اکنون کامل کنند.
آنکارا در هفتههای اخیر درگیر تنشهای شدیدی با کشورهای اروپایی

مانند آلمان و هلند بر سر سخنرانی وزیرانش جهت جمعآوری رأی «آری»
برای رفراندوم تغییر قانون اساسی در جمع اتباع ترک کشورهای مذکور
بوده است.
مخالفت دولتهای اروپایی با برگزاری سخنرانی و تجمعات تبلیغاتی
مقامات ترکیه در کشورهایشان برای جمعآوری رأی مثبت به تغییر قانون
اساسی در همهپرسی  27فروردین ،باعث عصبانیت بیشازحد آنکارا شده،
بگونهای که حتی اروپا را تهدید به تحریم کرده است.

گوترس ،کپیبرابر اصل بانکیمون

سازمان ملل گزارش ضد صهیونیستی خود را تحت فشارهای آمریکا پس گرفت!

«آنتونیو گوترس» دبیرکل
جدید سازمان ملل هم همچون
دبیرکل ســابق ،تحت فشار و
تهدیدهای خارجی گزارشی را که
درباره جنایات یکی از متحدین
آمریکا تهیه شــده بود را باطل
اعالم کرد!
کمیســیون امــور اجتماعی و
اقتصادی ســازمان ملــل متحد در
 6بهمن گذشــته گزارشی را درباره
تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی علیه
مردم فلسطین منتشر کرده و اسرائیل
را رسما یک «رژیم آپارتاید» توصیف
کرده بود که این اقدام ،با خشم آمریکا

و رژیم صهیونیســتی مواجه شــد.
«آنتونیو گوترس» دبیرکل سازمان
ملل پــس از مشــاهده تهدیدهای
آمریکا رسما عقبنشینی کرد و به این
کمیسیون دستور داد تا این گزارش را
پس بگیرد .در گزارش سازمان ملل
آمده بود که «اسرائیل  531روستای
فلســطینی را بین سالهای  1947و
 1949میالدی (طی  2سال!) تخریب
کرده است ».پیش از این نیز بان کی
مون دبیرکل سابق سازمان ملل در
یک عقب نشینی مشــابه ،بیانیهای
را که علیه جنایات رژیم آلســعود
علیه کــودکان یمنی تهیه کرده بود

را پس گرفت .بانکیمون پس از این
رسوایی اعتراف کرد که به دلیل نیاز

به دالرهای ســعودی دست به این
کار زده است.
بــه گــزارش فارس بــه نقل از
شبکه المیادین بخش دیگری از این
گزارش به اســتبداد حاکم بر برخی
کشــورهای عربی پرداخته و آورده
بود که «نخبــگان حاکم بر جوامع
عربی به دلیل عدم مشروعیتشــان
در حالتی از نگرانی به ســر میبرند،
مســئلهای کــه باعث میشــود در
سرکوبگری زیادهروی کنند ».عقب
نشــینی گوترس از گزارش سازمان
ملل در حالی صــورت میگیرد که
فلسطینیها شش شــکوائیه درباره

اعضایی تشکیل شده است که به گروه میلیاردرها و مدیران شرکتها
و نهادهای مالی وابسته هستند .طبق این گزارش ،این زبانشناس
معتقد اســت که ســرمایهگذاران بعد از پیروزی ترامپ خوشحال
شدند و پیشبینی کردند که تصمیماتش باعث درآمدهای بیشتر
برای آنها شود و همین امر عمال اتفاق افتاد اما طبیعتا ،این وضعیت
باعث بروز بحران مالی دیگری خواهد شد .چامسکی تصریح کرده
«این بحران آنها را (سرمایه گذاران یاد شده) نگران نمیکند
زیرا تاوان آن را مالیاتدهندگان آمریکایی خواهند پرداخت.

تجاوزات رژیم صهیونیستی به سازمان
ملل ارائه کردهاند .این شــکوائیهها
به تجاوزات اســرائیل علیه نوار غزه،
محاصره نوار غزه ،شــهرک سازی و
دیگر جنایات اسرائیل مربوط میشود.
واشــنگتن اعالم کرده بود تصمیم
گرفته در کمکهای ارائه شــده به
خارج از کشور ،از جمله سازمان ملل
تجدیدنظر کند!
به گزارش ایسنا ،به نقل از شبکه
ســومریه نیوز عراق« ،مارک تونر»،
ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در
ادامه گفته بــود« :کمکهای ما به
اسرائیل تضمین شده است در واقع

این نشــان دهنده پایبندی قوی ما
به یکی از قدرتمندترین شرکا و هم
پیمانانمان است».
آنتونیو گوترس ،دبیرکل سازمان
ملل هم نسبت به پیامدهای کاهش
بودجه اختصاص داده شــده آمریکا
بــرای انجام اصالحــات در این نهاد
بینالمللی هشدار داده و اعالم کرده
اســت« :کاهش بودجه پشــنهادی
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
بــرای ســال  2018ممکن اســت
تالشها برای اصالح ســازمان ملل
را در طوالنــی مدت با شکســت رو
به رو کند».

اعزام  1000خودروی کمکهای انساندوستانه
از  13استان عراق به موصل

در پاسخ به درخواست مرجعیت عراق در مورد کمک به آوارگان استان
سنینشین «نینوا» 1000 ،دستگاه خودروی حامل کمکهای انساندوستانه
از  13استان عراق راهی موصل شد.
چند روز پس از درخواســت نماینده آیتاهلل «سید علی سیستانی» از مردم
عراق برای کمک به آوارگان موصل خبر رسیده که 1000 ،دستگاه خودرو حامل
کمکهای انساندوســتانه از قبیل مواد غذایــی ،دارویی ،لباس گرم و پتو ،از 13
استان عراق راهی این شهر شدهاند.
به گزارش فارس ،از شهر کربال به تنهایی  17کامیون حامل کمک به سمت
موصل حرکت کرده اســت .این کمکها با مدیریت نیروهای «بســیج مردمی»و
فرماندهان بسیج جمعآوری و ارسال میشوند.
اعزام کاروانی چنین عظیم آن هم در یک کشــور جنگزده و ناامن ،عالوه بر
اینکه نفوذ کالم مرجعیت (آن هم از زبان نماینده ایشان در کربال) را ثابت میکند،
همبستگی ملی و دینی عراقیها را نیز نشان میدهد.
به عالوه ،اعزام این کاروان نشان میدهد که تالشهای رژیم سعودی و عناصر
تکفیری و داعش برای ایجاد تفرقه و شــکاف میان شــیعیان و سنیها در عراق،
بیهوده بوده است.
از ســال  2003تاکنون تروریستها حمالت زیادی را در عراق علیه شیعیان
انجام دادهاند تا آنها را به واکنش نسنجیده علیه سنیها وادارند ،اما این توطئهها
با هوشیاری مردم و مرجعیت عراق ،به شکست انجامیده است.
ً
رسانهها شمار آوارگان در موصل را  140هزار تن ذکر میکنند .تقریبا تمام
استان نینوا جز مناطق کمی از غرب موصل آزاد شده و مردم که سالهاست تحت
سیطره تروریستهای تکفیری بودهاند ،به کمکهای غذایی و بهداشتی نیازمندند.

تحوالت میدانی در موصل

عملیات پیشروی در غرب موصل اما دیروز مجددا ً آغاز شد؛ به گزارش ایسنا،
نیروهای عراقی که به دلیل بدی شــرایط جوی ،عملیات را متوقف کرده بودند،
از چند محور پیشــروی خود را از سر گرفتند .در این پیشروی ،مسجد «الباشا»،
خیابان «العداله» و بازار «باب السرای» در بخش قدیمی موصل هم آزاد شد.
جنگندههای ارتش عراق اما مواضع داعش را در اطراف مسجد جامع «آلنوری»
هدف قرار دادند .این مســجد همان جایی اســت که «ابوبکر بغدادی» سرکرده
داعــش« ،خالفت»! خودرا اعالم کرده بود .موصل  20خرداد  1393به اشــغال
تروریستهای داعش درآمده بود.
عملیات آزادســازی موصل هم  26مهر با فرمان «حیدر عبادی» نخستوزیر
عراق آغاز شده است .نیروهای مسلح عراق تاکنون شرق موصل را کام ًال آزاد کرده
و بر  50درصد بخش غربی این شهر نیز مسلط شدهاند.
خبر دیگر اینکه ،حیدر عبادی که به مناســبت ســالروز جنایت رژیم صدام
در «حلبچه» ســخن میگفت ،اظهار داشــت« :ما با نسلی از تروریستها مبارزه
میکنیم که امتداد رژیم بعث هستند ».منظور عبادی ،هم پیمانی داعش و عناصر
رژیم سرنگون شده بعث است .رژیم صدام  25اسفند  1366با بمباران شیمیایی
شهر کردنشین حلبچه 5000 ،غیرنظامی را شهید کرد .این حمله  7000مصدم
نیز داشته است.

درخواست یکی از مراجع شیعیان عراق از اردوغان:

اروپا را رها کن و به آغوش اسالم بازگرد

یک مرجع بزرگ شیعیان عراق از رئیس جمهور ترکیه خواست اروپا
را رها کند و به آغوش امت اسالمی برگردد.
آیتاهلل «محمد تقی مدرســی» از ترکیه خواســت تا قبل از آنکه فرصت از
دســت برود ،به آغوش اسالم برگردد .این مرجع بزرگ عراقی خطاب به «رجب
طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه گفت« :آیا دیگر کافی نیست که از کوبیدن
درهای اروپا دست بکشید؟ آیا وقت آن نرسیده است که به محیط (جامعه) اسالمی
بازگردید و با میهن بزرگ خود ]امت اسالمی[ درآمیزید؟»
منظور آیتاهلل «مدرســی» ،درخواســت ترکیه برای عضویــت در اتحادیه
اروپاســت که چند دهه است سران این اتحادیه آن را نادیده میگیرند .اردوغان
زمانــی خطاب به مقامات غربی گفته بود« ،کاری نکنید که بگویند اتحادیه اروپا
یک باشگاه مسیحی است».
این مرجع عراقی در ادامه تصریح کرده« :برخی در اروپا هنوز در فضای جنگ
صلیبی به سر میبرند و شما باید به آغوش امت اسالمی بازگردید».
قب ًال نیز آیتاهلل مدرسی از ترکیه و ایران خواسته بود اتحادی کنفدرالی تشکیل
دهند تا زمینهساز وحدت بیشتر در دنیای اسالم بشوند.
حزب «عدالت و توسعه» تحت رهبری اردوغان در مارس سال ( 2003فروردین
 )1382با شعارهای اسالمی به قدرت رسید .اما وی خیلی زود به این شعارها پشت
کرد و به حمایت از سیاســتهای اروپا و آمریکا در منطقه ادامه داد و در نهایت
به آغوش رژیم صهیونیســتی بازگشت .نوکری اردوغان و حزب عدالت و توسعه
برای ناتو ،آمریکا و رژیم صهیونیســتی در منطقه غرب آسیا به گونهای بود که از
دولتهای سکوالر قبلی ترکیه هم جلو زد!
خدمت اردوغان به سیاستهای آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و رژیم صهیونیستی
در سال  2011دچار تحول کیفی شد و رئیس جمهور ترکیه عم ًال از تروریستهای
تکفیری و غیر تکفیری در سوریه حمایت همه جانبه کرد و حتی کشور ترکیه را
به کریدور عبور تروریستها به خاک سوریه تبدیل نمود.
در این ماجرا اردوغان به دو دلیل ،تمام عیار در خدمت سیاســت نابودسازی
سوریه قرار گرفت؛ اول ،کسب امتیازات اقتصادی از غرب و عضو شدن در اتحادیه
اروپا ،و دوم نیز بهرهگیری از گرایشــات انحرافــی تکفیریها جهت برپایی یک
امپراتوری عثمانی جدید .اما اردوغان اکنون کام ًال سرخورده شده و فکر میکند
که از جانب اروپا و آمریکا رو دست خورده است.
امروز ترکیه و اتحادیه اروپا در حال تجربه بدترین روابط خود با یکدیگرند.
آیتاهلل مدرسی نیز با درک این شرایط ،از اردوغان خواسته به آغوش اسالم
بازگردد ،هر چند با توجه به خلقیات و سیاستهای اردوغان ،بعید به نظر میرسد
که او به این خواســتهها پاســخ مثبت بدهد .عبداهلل گولن نیز چند روز پیش با
نوشتن نامهای به بارزانی از وی خواست به هیچ وجه به اردوغان اعتماد نکند چرا
که وی به نزدیکترین متحدان و دوستانش هم خیانت میکند.
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