
صفحه آخر

استقرار نیروهای ناتو
در مرز روسیه

 در ادامه تنش ها بین غرب و  روسیه  سازمان ناتو 
در یــک اقدام تحریک آمیز دیگر  در منطقه مرزی 

لهستان با روسیه نیروی نظامی مستقر کرد. 
بیــش از 1100 نظامی شــامل 900 آمریکایی، 150 
انگلیسی و 120 رومانیایی در منطقه »اورزیر« واقع در 57 
کیلومتری جنوب »کالینگراد« روسیه در کنار دریای بالتیک 
مستقر شده اند. به نوشته رویترز، سه گروه دیگر از نیروها نیز 
تا 2  ماه آینده در همین منطقه مستقر خواهند شد. دولت 

لهستان از استقرار اولین گروه از نیروهای آمریکایی در قالب 
نیروهای چند ملیتی در منطقه بالتیک برای )به گفته خود( 
مقابله با »تهدیدات روســیه« استقبال کرده است. روسیه 
نیز  در مقابل موشک های قادر به حمل کالهک هسته ای و 
سامانه سپر موشکی »اس 400« را در منطقه کالینگراد و 
در نزدیکی مرز لهستان  مستقر کرده است. آمریکا پیش از 
این نیز  3 هزار و 500 نیرو به لهستان اعزام کرده بود که 

در نزدیکی مرز آلمان مستقر شده اند.

سکوت جامعه جهانی مقابل جنایات آل سعود در یمن
صدای اعتراض سازمان  های حقوق بشری را درآورد

بشر، »سکوت« جامعه  مدافع حقوق  سازمان های 
جهانی در قبال جنایات وحشیانه آل سعود در یمن را 

محکوم کردند.
 نمایندگان ســازمان های بین المللی پزشکان بدون مرز، 
پزشکان جهان، و ائتالف بین المللی دفاع از حقوق و آزادی ها، 
سکوت جامعه جهانی در قبال تجاوز عربستان به یمن را محکوم 
کردند.  به گزارش تســنیم، به نقل از العهد »لوران سوری« 
مسئول سازمان پزشکان بدون مرز در نشستی خبری در پاریس 

گفته: »از ابتدای جنگ در یمن دیدارهای زیادی با مردم این 
کشــور داشتیم، مردم خیلی ناراحت هستند، اما روشن است 
که هیچ دیپلمات و یا حکومتی امروز نمی خواهد حوادث یمن 
را محکوم کند.«  از سوی دیگر »محمد الشامی« رئیس ائتالف 
بین المللی دفاع از حقوق و آزادی ها که این کنفرانس را برگزار 
کرده است، گفت: »نقش اسماعیل ولد الشیخ فرستاده سازمان 
ملل متحد در میانجیگری برای حل بحران یمن به شکســت 

حتمی انجامیده است.«
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کرده،  اعالم  ارتش ســوریه 
حمله هوایی ائتالف تحت رهبری 
آمریکا به انبار ســالح شیمیایی 
داعش در »دیرالزور«، جان صدها 

غیرنظامی را گرفت.
به گــزارش پرس تــی وی، ارتش 
سوریه با صدور بیانیه ای اعالم کرده، 
یک انبار مهمات و سالح های شیمیایی 
داعش در ساعات پایانی روز چهارشنبه 
در دیرالزور هدف بمباران جنگنده های 
ائتالف بــه اصطالح ضد داعش تحت 
رهبری آمریکا قرار گرفت. براســاس 
این بیانیه، حمله مذکور باعث انتشار 
گازهای سمی در منطقه شده و مرگ 
صدها نفر را به دنبال داشته است. در 
این بیانیه همچنین آمده اســت که 
»حمله فوق ثابت کرد، تروریست های 
داعش و گروه های وابســته به القاعده 

سالح شیمیایی در اختیار دارند.«

دو هفته قبل نیز انفجار یک انبار 
مهمــات متعلق به گروه تروریســتی 
»جبهــه النصــره« در منطقه »خان 
شــیخون« اســتان »حمص«، مرگ 
100 نفر و مصدومیت 400 تن دیگر 
را به دنبال داشت. آمریکا نیز به بهانه 
اینکه دمشق دست به چنین حمله ای 
زده، پایگاه هوایی ارتش ســوریه در 
»الشــعیرات« را با 23 موشک هدف 
قرار داد. این حمله جان 9 نفر از جمله 
پنج کودک را گرفت. خبر حمله آمریکا 
به دیرالزور از سوی غول های رسانه ای 

دنیا بایکوت شده است.
توافق روسیه و آمریکا

»ســرگئی الوروف« وزیر خارجه 
روســیه اما به »ولیــد معلم« همتای 
ســوری خود خبــر داده که در مورد 
عدم تکرار حمــالت هوایی آمریکا به 
سوریه، میان واشنگتن و مسکو توافق 

صورت گرفته است.به گزارش تسنیم، 
الوروف گفته این توافق در جریان سفر 
چهارشــنبه اخیر »رکس تیلرسون« 
وزیر خارجه آمریکا به روســیه، میان 

طرفین صورت گرفته است.
البته این اظهارات درحالی صورت 
می گیرد کــه »تیلرســون« و دیگر 
مقامات آمریکایی، حمله به سوریه در 
آینده را منتفی ندانســته اند و مدام از 

آن حرف می زنند.
این سیاســت ضــد و نقیض در 
شــخص »دونالــد ترامــپ« رئیس 
جمهوری آمریکا از دیگر دستیارانش 
پررنگ تر است؛ وی که همین چند روز 
قبل از برکناری »بشــار اسد« سخن 
می گفت، پنجشــنبه گذشــته حرف 
خود را تغییر داد و گفت که دولتش بر 
برکناری »بشار اسد« از قدرت پافشاری 
ندارد. البته، این اظهارات بیش از همه، 

خود تروریست ها را در سوریه سردرگم 
کرده است، چرا که آنها به مواضع تند 
ترامپ در قبال سوریه، دل بسته بودند.
در هرحــال، ناتو نیز هماهنگ با 
موضع جدید آمریکا، اعالم کرد هیچ 

برنامه ای برای حمله به سوریه ندارد.
اظهارات بشار اسد

»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه 
در گفت وگــو با خبرگزاری فرانســه 
بــا بیان اینکه »حمله شــیمیایی در 
خان شــیخون صددرصد ساختگی« 
اســت، از آمادگی دمشق برای انجام 
تحقیــق بی طرفانه درخصوص حمله 

خان شیخون خبر داد.
بــه گزارش فارس وی تأکید کرد 
که دمشق هیچ گونه سالح شیمیایی 
در اختیار ندارد. این اظهارات بشار اسد، 
باعث خشم مقامات آمریکا، انگلیس و 
فرانسه شد و آنها اتهامات قبلی خود 

را تکرار کردند. بشار اسد در ارتباط با 
حمله آمریکا به پایگاه »الشــعیرات« 
هــم گفت که این حمله هیچ تأثیری 
بر عملیات ارتش سوریه نداشته است.
همزمان العالم به نقل از رسانه های 
انگلیسی زبان خبر داد که یک هیئت 
حقیقت یاب از ســوی »سازمان منع 
سالح های شیمیایی« به سوریه اعزام 
شــده و انتظار می رود تا ســه هفته 
دیگــر نتیجه تحقیقــات این هیئت 

منتشر شود.
سایر رویدادها

* »ریچارد بلک« سناتور آمریکایی 
به المیادین گفت که حمله شیمیایی 

خان شیخون کار بشار اسد نبود.
* »ســرگئی ریابکــوف« معاون 
وزیر خارجه روسیه، اعالم کرد که این 
کشــور با آمریکا بر سر سوریه »تقابل 

شدید« دارد.

* آمریکا از شبه نظامیان کرد در 
شمال استان »حلب« سوریه خواست 
شــهرک های این منطقه را به عناصر 
ارتــش آزاد بســپارند. همزمان خبر 
رسیده 18 شــبه نظامی کرد سوریه 
در حملــه جنگنده هــای آمریکایی 

کشته شدند.
* »آدام گری« تحلیلگر آمریکایی 
به خبرگزاری تسنیم گفت، سران عرب 

بدترین دشمن جهان عرب هستند.
* واشــنگتن از قاهره خواســت، 
کارشناسان نظامی مصری را از خاک 
سوریه خارج کند. این کارشناسان با 

ارتش سوریه همکاری می کنند.
* بــه ادعــای پایــگاه خبــری 
صهیونیســتی »دبکا«، سران اردن و 
مصر تالش می کنند که بشــار اسد را 
در اجالس آتی ســران عرب در اردن 

مشارکت دهند.

سرویس خارجی-
نتایج جدیدترین نظرسنجی ها 
مخالفان  که شمار  می دهد  نشان 
اصالحات قانون اساســی ترکیه 
در همه پرسی فردا به بیش از 49 

درصد رسیده است.
فردا مردم ترکیه برای اعالم رای 
خود در مورد طــرح اصالحات قانون 
اساسی که به افزایش اختیارات اردوغان 
منجر می شود به پای صندوق های رای 
می روند. رای گیری در خارج از ترکیه 
از یک هفته پیش شــروع شده است. 
»رجب طیــب اردوغان« به دنبال آن 
اســت تا از طریق این همه پرســی 
پســت نخســت وزیــری را حذف و 
زمینه های دیکتاتــوری خود را مهیا 

کند، زمینه هایی که از 4 ســال پیش 
در حال فراهم شدن است و این همه 
پرســی می تواند آخرین تکه از پازل 
آن باشد. اما بر خالف انتظار اردوغان، 
پیــروزی وی در ایــن مرحله قطعی 
نیســت و نظرســنجی های مختلف 
حکایت از رقابت شانه به شانه مخالفان 

و موافقان دارد. 
بــه گزارش تســنیم بــه نقل از 
»رویترز«، در حالی که همه پرســی 
قانون اساســی ترکیه قرار است فردا 
برگزار شود، نتایج دو نظرسنجی نشان 
می دهد که کمپین حمایت از اصالح 
قانون اساسی پیشتازی ناچیزی نسبت 
به مخالفان دارد.  نظرسنجی موسسه 
»کوندا« نشــان می دهــد که 51/5 

درصد ترک ها از اصالح قانون اساسی 
حمایت می کنند. این نظرسنجی که در 
30 استان ترکیه به صورت حضوری 
انجام شده، حاکی است که 90 درصد 
پاســخگویان در همه پرسی شرکت 
خواهند کرد. ســطح رای دهندگان 
مــردد در این همه پرســی نیز از 20 
درصد در بهمن ماه به کمتر از 9 درصد 

کاهش یافته است.
نظرســنجی دیگری که توســط 
موسسه »غزیچی« انجام شده، نشان 
می دهــد 51/3 درصد مردم ترکیه از 
اصالح قانون اساسی حمایت می کنند و 
در مقابل نیز 48/7 درصد از شهروندان 
این کشــور با اصالحات قانون اساسی 
مخالف هســتند.  همچنین میانگین 

9 نظرســنجی انجام شده که توسط 
رویترز جمع بندی شده نشان می دهد 
که 50/9 درصد مردم ترکیه از اصالح 
قانــون اساســی حمایــت می کنند. 
برگزاری همه پرســی در حالی است 
که وزیر کشور ترکیه اعالم کرد، 450 
هزار نیــروی امنیتی در روز رفراندوم 
برگزاری  امنیت  قانون اساسی ترکیه 
همه پرســی قانون اساسی را بر عهده 
دارنــد.   به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، »سلیمان سویلو«  اعالم کرد، 
در روز همه پرســی که 27 فروردین  
برگزار می شــود، 251 هــزار و 788 
نیروی پلیس، 128 هزار و 445 نیروی 
ژاندارمری، 51هــزار و 148  محافظ 
روســتایی موظف و 18 هزار و 675 

نگهبان داوطلب روستایی در کار امنیت 
انتخابات مشارکت خواهند داشت.

با برخی کشورهای  روابط ترکیه 
اروپایــی به خصوص آلمان و هلند به 
دلیل همین رویکرد اردوغان به شدت 
تیره و تار شــده اســت. ممانعت این 
کشورها از مشارکت مقام های رسمی 
ترکیه در تظاهرات طرفداران برگزاری 
همه پرسی اصالح قانون اساسی ترکیه، 
علــت اصلی تنــش در روابط آنکارا و 

کشورهای اروپایی به شمار می رود. 
اما در حالی که همه پرسی اصالح 
قانون اساسی ترکیه قرار است یکشنبه 
برگزار شــود، کارشناســان حقوقی 
ســازمان ملل روز پنجشنبه با انتشار 
بیانیــه ای اعالم کردند که ســرکوب 

امنیتی انجام شده توسط ترکیه پس 
از کودتای نافرجام گذشــته، شانس 
برای بحث و مناظــره آگاهانه درباره 
این همه پرسی را تضعیف کرده است. 
کارشناســان حقوقی ســازمان ملل 
افزودند: »برقراری وضعیت فوق العاده 
پس از کودتای نظامی نافرجام، استفاده 
از تدابیر سرکوب گرایانه علیه مخالفان 
را توجیه کرده و ســرکوب مخالفان 
احتماال پس از تصویب اصالحات قانون 
اساســی ترکیه، تشدید خواهد شد.« 
در واکنش به این اظهارات سخنگوی 
وزارت خارجــه ترکیه در ســخنانی 
سازمان ملل را به دخالت در امور این 
کشور در آستانه برگزاری همه پرسی 

اصالحات قانون اساسی متهم کرد.

نتایج تحقیق یک ســازمان 
غربی نشان می دهد، جنگنده های 
آمریکا طی  رهبری  تحت  ائتالف 
یک ماه گذشــته میالدی 1216 
غیرنظامی را در عراق و ســوریه 

قتل عام کرده اند.
طی مدت 32 ماهی که از فعالیت 
ائتالف به اصطــالح ضدداعش تحت 
رهبری آمریکا می گــذرد، ماه مارس 
)11 بهمن تا 11 فروردین( مرگبارترین 
ماه از لحاظ شــمار غیرنظامیانی که 
قربانی حمالت این ائتالف شــده اند، 
بوده اســت. فارس در این باره نوشت 
تحقیقات ســازمان »ایروارز« نشــان 
می دهد که دست کم 477 و حداکثر 
1216 غیرنظامــی در حمالت هوایی  
جنگنده های تحت رهبری آمریکا در 
عراق و سوریه کشته شده اند. این رقم 

چهاربرابر رقم 110 غیرنظامی اســت 
که در حمالت ماه فوریه )11 بهمن تا 
11 اسفند( جنگنده های تحت رهبری 

آمریکا کشته شده اند.
طبق گزارش »ایــروارز«، هویت 
359 قربانــی این حمالت مشــخص 

شده و در پایگاه این نهاد موجود است.
پیش از این مقامات عراقی گزارش 
داده بودنــد، جنگنده هــای ائتــالف 

آمریکایــی 17 مارس )27 اســفند( 
منطقه مســکونی »الجدیده« موصل، 
واقع درغرب این شهر را بمباران کرده 

و 260 غیرنظامی را کشــته اند. سوم 
فروردین نیز بمباران هوایی آمریکا و 
هدف قرار گرفتن دو خودروی انتحاری 
داعش جان 320 تا 500 غیرنظامی را 

گرفته است.
عملیات موصل

نیروهای عراقی اما در پیشروی های 
جدید خود، ســه منطقه »المغرب«، 
را در  »المطاحــن«  و  »الیرمــوک« 
منطقه غرب موصل از کنترل عناصر 
داعش خارج کردند. با این حال، ارتش 
که دغدغه حفظ جان غیرنظامیان را 
دارد، به کندی پیشروی می کند. طبق 
گزارش های رســیده، پیشروی ارتش 
همچنان ادامه دارد و مقاومت داعش 
نیز پیچیده و شــدید است و از عامل 
انســانی )غیرنظامیان( به عنوان برگ 

برنده خود، استفاده می کند.

وزارت کشور بنگالدش از اعدام رهبر گروه تکفیری »جهاد اسالمی« 
این کشور با چوبه دار خبر داد.

دولت بنگالدش، رهبر گروه تکفیری »جهاد اســالمی« این کشور را به جرم 
تیراندازی به سفیر انگلیس در 13 سال قبل، اعدام کرد. »اسد الزمان خان« وزیر 
کشــور بنگالدش در این باره به خبرنگاران گفته: »مفتی عبدالحنان« و »شریف 
شــیدول« همدست او، در زندان »کشیمبور« در نزدیکی داکا پایتخت بنگالدش 
اعدام شدند و سومین متهم این پرونده به نام »دلوار حسین ریبون« نیز در منطقه 

»سلهیت« در شمال شرق بنگالدش اعدام شد.«
به گزارش مشرق به نقل از »روسیاالیوم«، دادگاه عالی بنگالدش در دسامبر 
ســال گذشــته میالدی)آذرماه(، حکم اعدام عبدالحنان و همدستش را به جرم 
تیراندازی به »انور چودری« سفیر بنگالدشی االصل انگلیس در سال 2004 میالدی، 
تایید کرده بود. در این حادثه، دست کم 3 تن از نیروهای پلیس بنگالدش کشته و 
79 نفر نیز زخمی شدند، اما چودری جان سالم به در برد. در سال 2014 میالدی 
نیز یک دادگاه بنگالدشی عبدالحنان و 8 تن دیگر را در پرونده تیراندازی در عید 
سال نو در پارک »رامنا« در مرکز داکا پایتخت این کشور به اعدام محکوم کرد. 
این دادگاه 6 تن دیگر را نیز در همین پرونده به حبس ابد محکوم کرد. در جریان 

این تیراندازی 10 تن کشته و 50 نفر نیز زخمی شدند. 

به جرم تالش برای ترور یک دیپلمات انگلیسی
بنگالدش رهبر گروه تکفیری »جهاد اسالمی« را

 دار زد

ارتش آمریکا برای اولین بار بزرگ ترین بمب غیرهسته ای خود را 
در کشور افغانستان و به نام مبارزه با داعش آزمایش کرد. 

ترامپ این روزها سیاست خارجی خود را بر اساس »مشت آهنین« استوار 
کرده اســت. هنوز معلوم نیســت راهبرد و خط مشی وی در مقابل تحوالت 
چیست و آیا اقدامات وی در سوریه، کره و امروز در افغانستان بر اساس خط 
مشــی خاصی برنامه ریزی شده یا اینکه اینها »تصمیمات جزیره ای« بوده و 
هیچ راهبرد خاصی پشت آن نیست.در گرماگرم افزایش تنش ها در شرق آسیا 
بین کره- آمریکا و در سوریه بین مسکو- واشنگتن و در افغانستان نیز ارتش 
آمریکا برای اولین بار از بزرگترین بمب غیرهســته ای خود موسوم به »مادر 
تمام بمب ها« برای آنچه بمباران تونل های داعش عنوان کرده استفاده کرد. 
»مادر تمام بمب ها « در سال 2003 ساخته شده و 9/1 متر طول و 10 
تن وزن دارد که 8 هزار و 464 کیلو از آن را مواد منفجره تشــکیل می دهد.
این بمب قبل از برخورد با زمین منفجر می شود و گفته می شود که تا شعاع 
بیش از یک و نیم کیلومتر را به طور کامل نابود می کند.بنا به گفته سخنگوی 
نیروی هوایی آمریکا، بمب مذکور با یک هواپیمای ترابری MC130 و بر فراز 
تونل های داعش در افغانســتان رها شده است. این حمله روز پنج شنبه در 
»ولسؤالی آچین«، ننگرهار انجام شده است. مقامات رسمی افغان می گویند 
که انفجار این بمب به کشــته شــدن دستکم 36 داعشی منجر شده است و 

تلفات غیرنظامی نیز نداشته است.
»شــان اسپایســر« سخنگوی کاخ ســفید هم گفته که بزرگترین بمب 
غیرهسته ای آمریکا موسوم به »جی بی یو 43« شبکه ای از تونل ها و غارهایی 
را هدف قرار داده که جنگجویان داعش از آن اســتفاده می کردند تا آزادانه 
حرکت کنند؛ این به داعش کمک می کرد تا مستشــاران آمریکایی و نیروی 
افغان در منطقه را هدف قرار دهند. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا اما 
در حاشیه دیدار با آتش نشانان آتالنتا، به استفاده ارتش کشورش از این بمب 

در افغانستان اشاره کرده و آن را »موفقیتی بزرگ« خوانده است.
ترامپ مثل اوباماست

»روبرت بائر« تحلیلگر امنیتی و اطالعاتی »سی ان ان« نیز درباره پرتاب 
این بمب توســط آمریکا در خاک افغانستان گفته:این یک مشکل است، این 
نشان می دهد که استراتژی ازسوی دولت ترامپ دراین زمینه وجود ندارد.ما 
)آمریکا( درعراق، سوریه و افغانستان فاقد استراتژی هستیم.« »بائر« این را هم 
گفته: »در نهایت در این جنگ ها ما نیازمند یک راه حل سیاسی خواهیم بود و 
متاسفانه در حال حاضر چنین گزینه ای بر روی میز قرار ندارد... دولت کنونی 
نیز دچار همان مشکل دولت قبلی آمریکا است، باال بردن قدرت هوایی تنها 
نتیجه آن داشتن تلفات بیشتر غیرنظامی است که خود مشکل دیگری است.«

ماجراجویی های ناتمام ترامپ
آمریکا بزرگ ترین بمب غیرهسته ای خود را

در افغانستان آزمایش کرد

در اجرای توافق میان دمشــق و افراد مسلح، 5000 غیرنظامی از 
شهرک های شیعه نشــین و تحت محاصره »فوعه« و »کفریا« با 75 

دستگاه اتوبوس و 20 دستگاه آمبوالنس خارج شدند.
چهارشنبه گذشته خبر رسیده بود که 120 دستگاه اتوبوس راهی دو شهرک 
»فوعه« و »کفریا« شده اند تا 8000 غیرنظامی را از این دو شهرک که حدود 3 
سال است تحت محاصره تروریست ها قرار دارند، از این شهرک  خارج و به شهر 
»حلب« و دیگر مناطق آرام سوریه منتقل کنند. اما همان روز خبرهای تکمیلی 
حاکی از سنگ اندازی تروریست ها در مسیر اجرای توافقی بود که خود با دولت 
دمشق امضاء کرده بودند.اما دیروز خبر رسید که 75 دستگاه اتوبوس به همراه 
20 آمبوالنس بامداد دیروز 5000 غیرنظامی و افراد بیمار و مجروح را از فوعه 
و کفریا خارج کردند و همزمان، 2500 نفر از ساکنان »مضایا« و »الزیدانی« 
که در محاصره ارتش و مقاومت قرار دارند، از این دو شــهرک خارج شدند.در 
ارتباط با فوعه و کفریا همچنین خبر رســیده که 45 اتوبوس دیگر که راهی 
این دو شهرک شده بودند، از میانه راه توسط تروریست ها بازگردانده شدند. 

در مجمــوع و طبق توافــق، 8000 غیرنظامی باید از فوعه و کفریا خارج 
شوند و 3800 فرد مسلح و اعضای خانواده آنها نیز باید از شهرک های »مضایا«، 
»الزیدانی«، »بقبن« و »بلودان« خارج شوند و به »ادلب« بروند. شهر ادلب در 
اشغال تروریســت ها قرار دارد.عالوه بر موارد باال، قرار است 1500 تروریست 
زندانی، با شــماری زن و کودک به گروگان گرفته شــده توسط تروریست ها 
مبادله شوند. در اجرای این بند از توافق نیز تاکنون 19 تروریست که در بند 
کمیته های مردمی فوعه و کفریا بودند، در مقابل 12 زن و کودک ربوده شده 

ساکن این دو شهرک و پیکرهای هفت شهید مبادله شدند.
تنها حادثه ای که در طول این مبادله ها گزارش شده، مربوط به فوعه و کفریا 
بود. بدین  ترتیب که تروریست ها با شلیک 10 گلوله خمپاره یک اتوبوس حامل 
مبادله شوندگان را از کار انداختند و یک زن و یک کودک را مجروح کردند. 

طبق گزارشات رسیده، این مجروحان به حلب منتقل شدند و 132 بیمار 
خارج شده از فوعه و کفریا هم نیاز به عمل فوری دارند.

خروج 5000 نفر از ساکنان فوعه و کفریا
پس از 3 سال محاصره کامل

حمله آمریکا به کارگاه شیمیایی تروریست ها در سوریه         صدها غیرنظامی قتل عام شدند

ساکنان منطقه محاصره شــده »الدراز« بحرین که به نشانه 
وفاداری به شیخ عیسی قاسم ماه هاست در مقابل منزل وی تحصن 

کرده اند به مناسبت وفات حضرت زینب )س( عزاداری کردند.
بیــش از 297 روز از تحصــن انقالبیــون بحرینــی در مقابل منزل 
شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین می گذرد و مردم انقالبی این کشور 
همچنان از رهبر خود حمایت می کنند. پنجشنبه شب نیز همزمان با سالروز 
وفات حضرت زینب )س( این مردم همیشه در صحنه در اطراف منزل شیخ 
عیسی قاسم به سوگواری و عزاداری پرداختند. تحصن کنندگان همچنین 

صبح روز جمعه نماز جماعت صبح را برگزار کردند. 
در برخی دیگر ازمناطق بحرین از جمله شهرک »النویدرات«، »مقابه« 
و »الدیه« نیز مردم ضمن راهپیمایی مخالفت خود را با برگزاری مسابقات 
اتومبیل رانی فرمول یک در بحرین اعالم کردند. نیروهای امنیتی بحرین نیز 
به سمت معترضان حمله کرده و گاز اشک آور به سمت آنها شلیک کردند. 
در شهرک »جدحفص« و »البالد القدیم« نیز تظاهرات مشابهی برگزار 
شد و معترضان خشمگین الستیک های خودرو را در خیابان ها آتش زدند. 
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میالدی )25 بهمن 1389( صحنۀ خیزش 

مردمی علیه رژیم مرتجع آل خلیفه است.
 مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمت آمیز خواستار آزادی، 
برقــراری عدالت، رفع تبعیــض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این 
کشــور هستند. این در حالی است که رژیم بحرین با هم دستی برخی از 
کشــورهای عربی و غربی همچون عربستان، امارات، انگلیس و آمریکا به 
سرکوب جنبش مردمی پرداخته و فعاالن مدنی و سیاسی را به حبس های 
طوالنی مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می کند. ناآرامی های 

بحرین تاکنون ده ها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.

عزاداری مقابل منزل شیخ عیسی قاسم
در شب وفات حضرت زینب)س(

عربستان
رویترز: شــرکت های بیمه آمریکایی در شکایت مشترکی به دستگاه قضایی 
آمریکا خواهان دریافت 4 میلیارد و 200میلیون دالر غرامت از شرکت های سعودی 
مرتبط با خاندان »اســامه بن الدن« و جمعیت های خیریه به خاطر حمالت 11 
سپتامبر شدند. عربستان برای مدتی طوالنی از مصونیت قضایی در آمریکا برخوردار 
بود اما کنگره این کشــور در تابستان گذشته اجازه داد که دادگاه های آمریکا به 

چنین شکایت هایی رسیدگی کنند.
رژیم صهیونیستی

ایســنا: روزنامه عبری زبان »هاآرتص« با انتشــار مقالــه ای جریان مذهبی 
داخل رژیم صهیونیســتی را »خطرناک تر« از حزب اهلل لبنان توصیف کرده است. 
»بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به این مقاله اعالم 
کرده، »این مقاله توهین آمیز و نوعی هذیان گویی اســت و هاآرتص از راه درست 

منحرف شده است.«
روسیه

اسکای نیوز: رئیس سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( با حمله به وبسایت 
افشاگر ویکی لیکس، آن را یک »سازمان اطالعاتی متخاصم غیردولتی« که »توسط 
دولت هایی مانند روسیه مورد بهره برداری قرار می گیرد«، توصیف کرد. ویکی لیکس 
اخیرا هزاران سند محرمانه را منتشر و اعالم کرد مربوط به جزئیات نرم افزارهایی 
است که سازمان سیا به طور گسترده برای هک کردن وسایل ارتباطی و کامپیوتری 

از آن استفاده می کند.
فلسطین

مرکز اطالع رســانی فلســطین: »فوزی برهوم«، سخنگوی حماس با انتشار 
بیانیه ای مطبوعاتی از مردم و گروه های فلسطینی خواسته تشکلی ملی برای مقابله 
با طرح های »محمود عباس«، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین و افشای آن ها 
تشکیل دهند. وی اعالم کرده »عباس مسئول مستقیم بحران های نوار غزه است.«

یمن
فارس: نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن، یک موشک بالستیک دیگر 
از نــوع »قاهر 2« به مواضع نیروهای متجاوز ائتالف عربســتان در »المخا« واقع 
در اســتان تعز در غرب یمن شــلیک کردند. در این عملیات بیش از 100 نفر از 

شبه نظامیان وابسته به ائتالف سعودی به هالکت رسیدند. 
ترکیه

رویترز: »مولود چاووش اوغلو«، وزیر امور خارجه ترکیه، می گوید، در صورتی 
که اتحادیه اروپا پاسخ مثبتی به موضوع سفر بدون روادید اتباع ترکیه ندهد، این 
کشــور می تواند همه توافقات با این اتحادیه درباره مهاجران را بازبینی یا معلق 
کند. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفته این کشور در حال حاضر هیچ مشکلی با 
روســیه ندارد و در خصوص آتش بس و حل سیاسی مسائل در سوریه، همکاری 

خود را با مسکو تقویت می کند.
آمریکا

العالــم: رئیس ســازمان اطالعات مرکزی آمریکا اعالم کــرده نفوذ ایران در 
خاورمیانه رو به رشــد است و آمریکا باید برای مقابله با این نفوذ روزافزون، روی 
کشــورهای حاشیه جنوبی خلیج  فارس و اسرائیل حساب کند. »مایک  پمپئو« 
مدعی شد که اروپایی ها هم از جانب اقدامات ایران احساس خطر می کنند و برای 

مقابله با تهران، به آمریکا کمک خواهند کرد.

سرویس خارجی-
دولت چین ضمن هشدار جدی 
درباره احتمال وقوع جنگ میان 
آمریکا و کره شمالی اعالم کرده 
اســتفاده از نیروی نظامی و زور 
نمی تواند تنش هــای موجود در 
شبه جزیره کره را حل و فصل کند.
در پی تهدید های بی پایان دونالد 
ترامــپ رئیس جمهور آمریــکا علیه 
پیونگ یانگ ، »وانگ ئی« وزیر خارجه 
چین روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران 
در پکن گفت »هر کسی مناقشه ای را 
در شــبه جزیره کره ایجاد کند باید 
مسئولیت تاریخی آن را هم بر عهده 
بگیــرد و بهایش را بپردازد... با نیروی 
نظامی نمی توان مشکل موجود بین دو 
کشور را حل کرد. در میان تنش های 
پیش آمده، فرصت برای بازگشــت به 

میز مذاکره وجود دارد.«
وزیر خارجه چین ادامه داد: »در 
موضوع کره شمالی پیروز کسی نیست 
که سخنان محکم تر و تهدید بیشتری 
بیــان کنــد. اگر جنگــی روی دهد 
قطعا برنده ای وجود نخواهد داشت.« 
خبرگزاری خانــه به نقل از یک مقام 
رسمی چینی اعالم کرده احتمال حمله 
آمریکا به کره شمالی باالست! تنش ها 
در شبه جزیره کره پس از آن تشدید 
شــد که آمریکا نســبت به آزمایش 
هسته ای ششم یا شلیک موشک های 
بیشــتر به کره شــمالی هشدار داد و 

پیونگ یانگ نیــز گفت این آزمایش 
انجام خواهد شد. ترامپ در پاسخ گفت 
»حاضر اســت بدون کمک چین و به 
صورت یکجانبه برای حل این مشکل 
اقدام کند.« در همین رابطه و همزمان 
با پرتاب بزرگ ترین بمب غیرهسته ای 
رئیس جمهور  افغانســتان  در  آمریکا 
آمریکا پیامی جدید به کره  شــمالی 
داد و این کشور را »مشکلی« خواند که 
»باید هر چه سریعتر به آن رسیدگی 
کند«! ترامپ از چین خواسته که برای 
مهار آنچه بلندپروازی های هســته ای 
کره  شمالی خوانده همکاری کند در 
غیر این صورت »به اقدام انفرادی علیه 
کره  شمالی دست خواهد زد.« برخی از 
مقام های بلندپایه آمریکایی نیز گفتند 
که واشنگتن گزینه های نظامی خود 

به منظور واکنش به ادامه برنامه های 
هسته ای کره  شمالی را روی میز دارد.

واکنش پیونگ یانگ
به گزارش فارس، تهدیدات ترامپ 
علیه پیونگ یانگ در شرایطی صورت 
می گیرد که معاون خارجه کره شمالی 
روز گذشــته در واکنش به اظهارات 
ترامپ وی را مســئول ایجاد »چرخه 
شرورانه تنش ها« در شبه جزیره کره 
خواند و گفت: »توئیت های تجاوزگرانه 
ترامپ دردسرســاز شــده اند.« »هان 
ســونگ ریول« گفت، کشورش هرگز 
در مواجهه با حمله پیشگیرانه آمریکا 
دســت بســته نخواهد نشست و اگر 
آمریکا دست به اقدام نظامی بی مهابا 
علیه کره شمالی بزند آنها نیز با حمله 
پیشگیرانه جمهوری دموکراتیک خلق 

کــره با آن روبه رو خواهیم شــد. وی 
افزود: »ما همین االن نیز یک قدرت 
بازدارنده هسته ای در اختیار داریم و 
مطمئنا در مواجهه با حمله پیشگیرانه 
آمریکا دست بسته نخواهیم بود.« این 
اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا 
آمریکا با اعزام یک ناو هواپیمابر و دو 
ناوچه موشــک انداز به آب های شبه 
جزیره کره و دست زدن به بزرگ ترین 
مانور نظامی مشترک در این منطقه، 

تنش ها را تشدید کرده است. 
خبرهای ضد و نقیض از 

تخلیه پیونگ یانگ
در همیــن رابطه برخــی منابع 
گزارش داده اند که  رهبر کره شمالی به 
دنبال افزایش تهدیدات آمریکا دستور 
پایتخت  یانگ،  تخلیه شــهر پیونگ 

کره شمالی را به منظور آمادگی برای 
جنگ داده است. 

بــه گزارش ایســنا، یک رســانه 
کره جنوبــی مدعی شــده ســاکنان 
پایتخــت کره شــمالی بــا یکدیگر 
خداحافظــی پایانی کرده اند و منتظر 
هســتند که رهبر کشورشــان برای 
راه انداختــن یک جنــگ وارد عمل 
شود. خبرنگاران خارجی نیز گزارش 
داده اند که دولت کره شــمالی به آنها 
گفته خــود را برای یک »رخداد مهم 
و بــزرگ« در روز شــنبه همزمان با 
بزرگ ترین مناسبت ملی کره شمالی 
مشــهور به »روز خورشــید« آماده 
کنند. بیش از 200 خبرنگار خارجی 
در حال حاضر به منظور پوشــش این 
مناسبت در شهر پیونگ یانگ هستند. 
برخــی گزارش های تایید نشــده از 
انجام آزمایش هســته ای جدید و یا 
پرتاب موشک بالســتیک قاره پیمای 
کره شــمالی بــه مناســبت این روز 
حکایت دارد. شماری از نیروهای ویژه 
نظامی کره شمالی نیز به مناسبت فرا 
رسیدن سالگرد تولد »کیم ایل سونگ« 
بنیانگذار این کشور و به منظور نشان 
دادن میزان آمادگی و توانایی های خود، 
در مقابــل »کیم جونــگ اون« رهبر 
این کشور اقدام به برگزاری تمرینات 

رزمی کردند. 
خبرگزاری کره شمالی روز جمعه 
در گزارشــی آورده در جریــان این 

تمرینات که به مانند یک مسابقه برگزار 
می شد، رهبر این کشور رهنمودهای 
الزم را در اختیــار نیروهای ویژه قرار 
مــی داد. در جریان این تمرین، »کیم 
جونگ اون« به نیروهای نظامی شرکت 
کننــده در این تمریــن نظامی گفته 
است، »ما باید گلوله های خود را با دقت 
بــه هدف بزنیم و هرگز خطا نکنیم.« 
مقام های کره شمالی نیز هشدار داده اند 
به دلیل وضعیت شدیدا متشنج در شبه 
جزیره کره، هر زمان ممکن است یک 

جنگ هسته ای سر بگیرد.
 چین نیز حــدود 150 هزار تن 
از ســربازانش را به نزدیکی مرز کره 
شمالی منتقل کرده و پروازهایش به 
کره شمالی را نیز متوقف کرده است. 
همچنین دولت ژاپن ضمن هشــدار 
نسبت به این مسئله که »کره شمالی 
قابلیت پرتاب موشک هایی مجهز به گاز 
خــردل را دارد« اعالم کرده که طرح 
تخلیه شــهروندانش از کره جنوبی را 

در دست بررسی دارد. 
جنگ جهانی سوم

برخی رســانه های جهانی نیز در 
واکنش به افزایش تنش ها بین آمریکا و 
کره شمالی از احتمال وقوع جنگ سوم 
جهانــی خبر داده اند. در همین رابطه 
روزنامه انگلیســی »دیلی اکسپرس« 
نوشــته جهان در آستانه جنگ سوم 
جهانی قرار دارد و شراره های آنها در 

حال زبانه کشیدن است. 

شبه جزیره کره در آستانه جنگ اتمی

پکن: احتمال وقوع جنگ
بین آمریکا و کره شمالی باالست

در یک ماه گذشته صورت گرفته است

قتل عام 1216 غیرنظامی در عراق و سوریه  از سوی ائتالف آمریکایی ضدداعش!

فاجعه خان شیخون تکرار شد؛


