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تعطیلی 7 سفارت رژیم صهیونیستی
به دلیل بحران اقتصادی

رژیم صهیونیستي می گوید به دلیل کسری بودجه و 
مشکالت مالی 7 ســفارتخانه و دفتر دیپلماتیک خود را 

تعطیل مي کند.
بــه گزارش صدا و ســیما به نقل از روزنامه صهیونیســتی 
»جروزالم پســت« به رغــم اظهارات بنیامین نتانیاهو نخســت 
وزير رژيم صهیونیســتی مبنــي بر اينکه گســترش روابط اين 
رژيم با آســیا، آفريقا و آمريکاي التین يکي از اولويت هاي اصلي 
اوســت، مقامات ديپلماتیک اسرائیل روز جمعه اعالم کردند اين 

رژيم هفت ســفارتخانه و دفتر ديپلماتیک خــود را در خارج از 
فلسطین اشغالي تعطیل می کند. تعطیلي اين دفاتر در چارچوب 
بودجه ســال 2019 اين رژيم پیش بیني شده که روز جمعه به 

تصويب رسید.
بر اســاس اين طرح، ايــن دفاتر در کشــورهاي بالروس، 
جمهوري دومنیکن، اريتره، ايرلند و لتوني يا لیتواني خواهد بود. 
کنسولگري رژيم صهیونیستی در آتالنتا )ايالت جورجیا آمريکا( 

نیز بسته خواهد شد. 

تظاهرات تجلیل از شهدای انقالب بحرین
در اولین سالگرد اعدام 3 جوان بحرینی

همزمان با فرارســیدن نخستین ســالگرد تیرباران 
ناجوانمردانه ســه جــوان بحرینی توســط آل خلیفه، 
مردم بحرین با حضور در خیابان هــا و برپایی تظاهرات 
مسالمت آمیز ضمن تجلیل از شهدای انقالب بحرین، علیه 

جنایات آل خلیفه شعار دادند.
روزجمعــه همزمان با اولین ســالگرد تیرباران ســه جوان 
بحرينــی به نام های ســامی مشــیمع، عباس الســمیع و علی 
السنکیس توسط رژيم آل خلیفه، مردم منطقه کرانه با سر دادن 

شعارهايی خواستار سرنگونی آل خلیفه و قصاص قاتالن شهدای 
خود و در راس آنها حمد بن عیسی پادشاه بحرين شدند.

ائتــالف جوانان انقالبی 14 فوريه با صــدور بیانیه ای مردم 
را به مشــارکت در تظاهرات در دوشــنبه آينده در منطقه ستره 
دعوت کرده بودند. به گفته انقالبیون، اين تظاهرات برای زنده نگه 
داشتن ياد شهدای بحرين و اعالم وفاداری به راه آنها برگزار شد. 
اين تظاهرات در حالی در بحرين برگزار شــد که حبس خانگی 

شیخ عیسی قاسم توسط آل خلیفه همچنان ادامه دارد.
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ششمین جمعه خشم در سرزمین های اشغالی
شمار مجروحان فلسطینی به مرز 5500 نفر رسید

فرمانده ارتش پاکستان در گفت وگوی تلفنی با فرمانده ستاد مرکزی 
ارتش آمریکا، گفته: »مردم پاکســتان معتقدند آمریکایی ها ما را فریب 

داده اند. بنابراین، هرگز کمک های مالی واشنگتن را نمی خواهیم.«
»قمــر جاويد باجــواه« در گفت وگوی تلفنی با ژنرال »جــوزف وتل«، به وی 
متذکر شــد: »مردم پاکستان معتقدند، واشنگتن اين کشــور را فريب داده است. 

بنابراين، هرگز درخواست کمک مالی از واشنگتن نخواهیم کرد.«
باجواه در ادامه تأکید کرد: »اتهامات وارد شده توسط مقامات آمريکايی، نشان 
می دهد که واشنگتن تالش و فداکاری پاکستان برای مبارزه با تروريسم را ناديده 

می گیرد و نمی خواهد در اين زمینه از اسالم آباد قدردانی کند.«
فرمانده ارتش پاکستان همچنین اظهار داشت: »به تالش خود برای مبارزه با 

تروريسم ادامه می دهیم.«
اين رنجیدگی فرمانده ارتش پاکستان و ساير مقامات اين کشور از آمريکا، به 
خاطر حرف هايی اســت که طی ماه های اخیر، مقامات واشنگتن علیه پاکستان بر 
زبان آورده اند. کاخ ســفید تصريح کرده که اسالم آباد از تروريست ها در افغانستان 
حمايــت می کند. در ادامه همین اظهارات، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمريکا، 

اخیراً مقامات پاکستانی را رياکار و دروغگو خوانده بود.
اين حمالت علیه پاکســتان در حالی صورت می گیرد که اين کشور می گويد 
طی 17 ســال اخیر به خاطر همراهی با آمريکا در جنگ علیه تروريسم، حمالت 
مهلکی را از جانب تروريســت ها متحمل شده و هزاران پاکستانی در اين حمالت 
کشــته و زخمی شــده اند. عالوه بر آن، اقتصاد پاکستان هم به شدت آسیب ديده 
است. اما، در اين گیرودار، اگر پاکستان واقعاً بتواند ارتباط خود را با واشنگتن قطع 
کند و يا از سطح مناسبات بکاهد، منافع آمريکا در منطقه به شدت آسیب خواهد 
خورد. به همین خاطر، مقامات آمريکايی تالش می کنند مناســبات با پاکستان را 
حفظ کنند. در همین چارچوب، ژنرال »جوزف وتل« فرمانده ستاد مرکزی ارتش 
آمريــکا در اين گفت وگو به فرمانده ارتش پاکســتان گفته: »تنش و اختالف بین 
آمريکا و پاکستان، موقتی است و امیدواريم به زودی اين مشکل حل شود؛ اما، اين 
فرمانده آمريکايی اتهام ديگر مقامات آمريکايی را تکرار کرده و اظهار داشــته: »ما 
خواستار عملیات علیه تروريست هايی هستیم که از خاک پاکستان برای حمله به 
افغانستان استفاده می کنند.« با اين حال، مقامات آمريکايی اذعان می کنند که در 
اين ماجرا، بازنده هســتند. به عنوان مثال، »ريچارد اولسون« سفیر پیشین آمريکا 
در اسالم آباد گفته: »بدون همکاری پاکستان، آمريکا در افغانستان مانند ماهی يا 

نهنگی است که بدون آب در ساحل افتاده و قادر به شنا کردن نیست.«
البته اين روزها پاکســتان راه خودش را می رود؛ وزير دفاع پاکســتان پیش از 

اين گفته بود که اين کشور همکاری امنیتی با آمريکا را به تعلیق درآورده است.
برخی کارشناســان می گويند سیاســت خارجی آمريکا به گونه ای است که 
معموالً برای کشورهای متحد، هزينه می آفريند. در اين میان، مردم پاکستان تیره 
شدن روابط میان دو کشور را يک فرصت خوب برای خود می دانند و از اسالم آباد 

می خواهند که روابط با واشنگتن را برای همیشه قطع کند.

شاهزاده و نویسنده مشهور سعودی با انتشار کتابی در 
مورد خاندان حاکم بر عربستان، زوایای مختلف فساد در این 

کشور و خاندان سعودی را برمال کرده است.
»خالد الفرحان« شاهزاده مخالف سعودی در کتاب خود با عنوان 
»مملکت ســکوت و بردگی در سايه آلزايمر سیاسی« که به تازگی 
منتشــر شده، اوضاع داخلی عربستان را روايت می کند که به علت 

فساد مالی و سیاسی رو به وخامت گذاشته است. 
اين نويســنده در کتاب خود تاکید کرده فساد مالی و سیاسی، 
بحران های متعدد در عربستان را تعمیق بخشیده و تنها راه حل اين 
وضعیت، ايجاد تغییری ريشــه ای و فراگیر در عربستان است. خالد 
الفرحان که سال 2013 میالدی به آلمان پناهنده شده، بخش هايی 
از کتاب خود را در تويیتر منتشر کرده و در آن آورده است:»ايجاد 
هرگونه تغییری در عربســتان تنها از طريق يکی از اهرم های فشار 
خواه سیاسی يا رسانه ای يا مردمی میسر است و بايد تنها با تالش 

واقعی داخلی و مردمی دل به ايجاد تغییر بست.«
وی همچنین از »اوضاع ناگوار در عربستان و جهان عرب و اسالم« 
ابراز تاسف کرده و نوشته:»من آينده را پیش بینی کردم، لذا در سال 
2013 میالدی جدايی خود )از خاندان سعودی( را اعالم و علل آن 
را تشريح کردم. من سپس در مطالبم در تويیتر مسیر اين ناکامی 

سیاست عربستان را تشريح کردم. 
اين سیاســت نه تنها بر شهروندان عربستان و وجهه سرزمین 
حرمین شــريفین تاثیر منفی گذاشته است بلکه فراتر از آن، باعث 
تالش برای تضعیف اسالم و مسلمین و تالش عمدی برای تحقیر و 

نابودی ملت عربستان و ساير ملت های عربی شده است.«
»الفرحان« در کتابش اشــاره کرده که »حکومت در عربســتان 
نه تنها به شــريعت خدا بلکه حتی به ساختارهای وضعی و قانونی 
خود پايبند نیست و حکام سعودی همه سیاست ها و تصمیمات و 

رفتارهای خود را براساس خواست و میل شخصی می گیرند.«
 خالد الفرحان در کتاب خود همچنین روشی را روايت می کند 
که محمد بن ســلمان ولیعهد سعودی از طريق آن در تالش برای 

برقراری روابط با رژيم صهیونیستی است. 
ايــن نويســنده اقدامات بن ســلمان در تامیــن منافع رژيم 
صهیونیستی را به زيان منافع و آينده و سرنوشت عربستان روايت 
کــرده و از آنچه آن را »آمريکايی کــردن جامعه و تالش بی وقفه 
بن ســلمان برای عادی سازی کامل روابط با رژيم صهیونیستی به 
منظور راضی کردن آنها از خودش به منظور رسیدن به تاج وتخت 

می داند« سخن می گويد.
الفرحان همچنیــن به دخالت های عربســتان در امور داخلی 
کشــورهای منطقه به ويژه تجاوز به يمن که هزاران قربانی در اين 
کشــور بر جای گذاشته اســت، می پردازد و اين دخالت ها را برای 

عربستان »بیهوده و زيانبار« توصیف می کند.
 الفرحان در نهايت تاکید می کند»مشکالت عربستان سطحی و 
موقت نیست بلکه عمیق است و به طور مستقیم با فساد سیاسی و 
مالی و سوءاستفاده از قدرت و مديريت امنیتی و دنباله روی دستگاه 

قضايی و مجلس شورا از قوه مجريه در ارتباط است.«

رونمایی شاهزاده معترض عربستانی 
از زوایای پنهان فساد در خاندان سعودی

گفت وگوی تلفنی فرمانده ارتش پاکستان با همتای آمریکایی؛

آمریکا فریبکار است
کمک مالی تان را نمی خواهیم

وزیر خارجه انگلیس اعتراف کرد

وحشت از اعتراض های گسترده خیابانی 
راز لغو سفر رئیس جمهور آمریکا به لندن 

پس لرزه های اهانت  ترامپ به مردم آفریقا

صف آرایی 58 کشور آفریقایی علیه آمریکا پس از توهین شرم آور ترامپ

یونان
رويترز: حدود 20 هزار نفر از شهروندان يونانی در اعتراض 
به قانونی که فردا قرار است در پارلمان اين کشور تصويب شود، 
تظاهــرات کردند. در صورت تصويب ايــن قانون، اعتصاب در 
يونان به شدت محدود خواهد شد و اتحاديه های کارگری برای 

راه اندازی اعتصاب، با محدوديت های زيادی روبرو می شوند.
پلیس يونان برای متفرق کــردن تظاهرکنندگان، از گاز 

اشک آور استفاده کرد.
شیلی

ايکنا: در آستانه سفر پاب »فرانسیس« رهبر کاتولیک های 
جهان به کشــور شیلی، سه کلیسای شیلی هدف انفجار بمب 
قــرار گرفتند. در ارتباط با تلفات و يا خســارات احتمالی اين 
حمالت گزارشی منتشر نشده است. بر روی ديوارهای اين سه 
کلیسا نیز شــعارهايی علیه سفر پاپ نوشته شده بود. تا عصر 
ديروز هیچ فرد و يا گروهی مســئولیت اين حمالت را برعهده 
نگرفت. رئیس پلیس سانتیاگو، گروه های فاشیست را مسئول 

اين انفجارها دانست.
ایتالیا

خبرگزاری صدا و ســیما: کارکنان دو خط مترو و چندين 
خط اتوبوسرانی شــهر رم، روز جمعه دست به اعتصاب زدند. 

ايــن اعتصاب در اعتراض به توافقنامه نجات »شــرکت حمل 
و نقل عمومی رم« از ورشکســتگی صورت گرفت. هرچند در 
مورد مفاد و طرف ديگر اين توافقنامه، گزارشــی نرسیده، ولی 
احتماال شــرکت مذکور می تواند از حقوق کارکنان بکاهد و يا 

شماری از نیروهای خود را اخراج کند.
واتیکان

سومريه نیوز: »نیچروان بارزانی« نخست وزير اقلیم کردستان 
عراق در ديدار با پاپ »فرانسیس« رهبر کاتولیک های جهان در 
واتیکان، از وی خواســته برای حل بحران اقلیم و رفع تیرگی 
روابط اقلیم و دولت عراق، میان اربیل و بغداد میانجیگری بکند. 
در پی برگزاری همه پرسی غیرقانونی سوم مهر در منطقه اقلیم، 
روابط میان بغداد و اربیل، به تیرگی گرايید. اين دومین ديدار 

میان نیچروان بارزانی و پاپ از سال 2015 تاکنون است.
یمن

تسنیم: نیروهای ارتش يمن)وابسته به انصاراهلل( حمالت 
خــود را در اســتان های »جیزان«، »نجران« و »عســیر« در 

جنوب عربستان تشــديد کرده اند. در تازه ترين اين حمالت، 
هفت نظامی ســعودی به هالکت رسیدند. نیروهای سعودی 
علی رغم اينکه به تجهیزات مدرن مســلح هســتند، در برابر 
نیروهــای جان برکف يمنی، عاجز هســتند و انگیزه ای برای 

جنگیدن ندارند.
سوریه

فارس: ارتش سوريه و نیروهای مقاومت 13 روستای ديگر 
را در منطقه جنوبی اســتان »حلب« از اشغال عناصر »جبهه 
النصــره« خارج کردند. از اســتان »ادلب« نیز خبر رســیده، 
نیروهای دولتی و مقاومت دو محور جديد برای تصرف فرودگاه 
»ابوظهور« گشوده اند. اين فرودگاه احتماال به زودی از عناصر 

»جبهه النصره« پس گرفته می شود.
روسیه

خبرگزاری تاس: بر اســاس آخرين نظرسنجی که توسط 
»بنیاد ســنجش افکار عمومی روسیه« صورت گرفته، حدود 
81 درصد افــرادی که قصد دارند در انتخابات آتی رياســت 
جمهوری)27 اســفند( شــرکت کنند، به »والديمیر پوتین« 
رئیس جمهور فعلی اين کشــور رای خواهند داد. ايســتادگی 
پوتین در برابر ناتو و آمريکا، از جمله مهم ترين علت های اقبال 

مردم روسیه به وی عنوان شده است.

کوتاه از سراسر جهان

رئیس  جمهور روسیه رهبر کره شمالی را سیاستمداری 
عاقل و بالغ خوانده و گفته: کیم جونگ اون رهبر کره شمالی 

در این دور از بازی با آمریکا برنده شده است.
»والديمیر پوتین« که پنجشــنبه شــب در دفتــر روزنامه 
»کامسامولسکايا« به مناسبت روز مطبوعات با خبرنگاران ديدار 
می کرد، گفته، »کیم جونگ اون« در رويارويی هسته ای با آمريکا 
به هدف استراتژيک خود رسید، کره شمالی کالهک های هسته ای 
دارد و موشــک های اين کشور بردی تا حدود 13 هزار کیلومتر 
دارندکه قادرند هر نقطه از خاک دشــمن بالقوه ای را هدف قرار 

دهند.
به گزارش ايرنا، پوتین در باره حل مســئله کره شــمالی نیز 
خاطرنشــان کرد: »اين مسئله بايد از طريق گفت وگو و مذاکره 
حل و فصل شود و رهبر کره شمالی نیز عالقه مند است تا اوضاع 
را آرام کرده و از تشنج خارج شود.« در پی آزمايش های موشکی 
و هســته ای کره شــمالی تنش میان پیونگ يانگ و واشنگتن 

افزايش يافت.
عالوه بر اين، شورای امنیت با صدور دو قطعنامه، تحريم های 
جديدی علیه کره شمالی وضع کرد که بخش عظیمی از صادرات 
معدنی و دريايی اين کشور و صادرات نفتی به آنجا را هدف قرار 
داده است. آخرين مذاکرات مستقیم آمريکا و کره شمالی حدود 
يک دهه پیش و در چارچوب »گفت و گوهای شش جانبه« صورت 

گرفت.
کیم جونگ اون پیشــتر به دنبال لفاظی های رئیس جمهور 
آمريکا، هشــدار داده بود که دکمه هســته ای روی میزش است 
و تمام سرزمین آمريکا در برد تسلیحات هسته ای ما قرار دارد. 

ترامپ نیز در پاسخ گفته بود که وی نیز يک دکمه هسته ای 
دارد که بســیار بزرگتر از دکمه کره شمالی است و دکمه  او کار 

هم می کند.

سرويس خارجی-
در جدیدترین واکنش ها به اظهارات بی شــرمانه 
ترامپ علیه مهاجران سیاه پوست سفرای 58 کشور 
آفریقایی با صدور بیانیه شــدید اللحنی خواســتار 
عذرخواهی ترامپ شــدند. سفیر آمریکا در پاناما نیز 
اعالم کرد با وجــود چنین رئیس جمهوری دیگر قادر 
به ادامه فعالیت نیست و از این سمت استعفا می دهد.

هفته گذشته روزنامه اينديپندنت نتايج پژوهشی را منتشر 
کرد که بر اساس آن، بررسی 30 هزار واژه به کار رفته گرفته 
شده توسط ترامپ در ســال اول رياست جمهوی وی نشان 
می داد او همانند يک بچه 8 ســاله حــرف می زند. اظهارات 
جديد ترامپ علیه مهاجريان سیاه پوست و جنجال های بعدی 
آن نشــان داد که يافته های اين پژوهش زياد بیراه نیســت. 
ترامپ پنجشنبه گذشته در جلســه ای با حضور نمايندگان 
جمهوری خواه و دموکرات کنگره در اشاره به مهاجرانی که از 
هائیتی، الســالوادور و بعضی از کشورهای آفريقايی به آمريکا 
مهاجــرت کرده اند، گفت: »چرا اين مردم از کشــورهايی که 

چاه توالت هســتند را به اينجا راه می دهیم؟ آمريکا بايد در 
پی اعطای اقامت به شهروندان کشورهايی مانند نروژ باشد.«

سخنان توهین آمیز ترامپ علیه 54 کشور آفريقايی خشم 
مردم سراسر اين قاره را برانگیخت و در شديدترين واکنش ها 
سفیران 54 کشور آفريقايی در سازمان ملل با صدور بیانیه ای 
شــديدالحن اظهارات »ظالمانه، نژادپرســتانه و جنون آمیز« 
ترامپ را محکوم کردند و از او خواســتند حرف هايش را پس 
بگیرد و فورا عذرخواهی کند. سامانتا پاور، سفیر سابق آمريکا 
در سازمان ملل متحد با انتشار اين بیانیه در توئیترش نوشت: 
»وای خدا. هرگز نديده  بودم کشورهای آفريقايی در سازمان 
ملل چنین بیانیه ای صادر کنند.« اين بیانیه شــامگاه جمعه 
منتشر شد و مقام های مذکور خواستار نشست فوری شدند.   

رهبران کشــورهای آفريقايی نیز از اظهارات توهین آمیز 
ترامپ شــوکه شــده و ابــراز انزجار کرده اند. موســی فکی 
محمــد، رئیس  کمیســیون اتحاديه آفريقا با ابراز تاســف از 
ســخنان رئیس جمهوری آمريکا گفت: »عمیقا ناامید شدم؛ 
دولت بوتســوانا هم اظهارات ترامپ را »ســزاوار سرزنش و 

نژادپرســتانه« خواند و سفیر آمريکا را برای ادای توضیحات 
احضار کرد. سخنگوی سازمان ملل هم گفت: آنتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل مکررا بر حفظ شرافت، برابری و حقوق 
بشر مهاجران و پناهجويان در سراسر دنیا تاکید دارد. دولت 
السالوادور هم در يادداشت اعتراضی به آمريکا شديدا اظهارات 
او را رد کرده اســت.  رئیس جمهور ســنگال هم گفت که از 
ســخنان توهین آمیز ترامپ »شوکه« شــده و »آفريقا و نژاد 
سیاهپوست شايسته احترام و توجه است.« دولت هائیتی هم 
گفت: »عمیقا از سخنان ترامپ شوکه و خشمگین« شده است 

و آن را »نژادپرستانه« خواند. 
استعفای سفیر آمریکا

ســفیر آمريکا در پاناما نیز در واکنش به اين اظهارات از 
ســمت خود کناره گیری کرد و گفت، ديگر نمی تواند تحت 
لوای دولت واشنگتن به خدمت ادامه دهد... سخنان مبتذل 
دونالــد ترامپ علیه آفريقايی ها قفل ســکوت رئیس مجلس 
نمايندگان آمريکا را هم شکست. پل رايان با بیان اينکه سخنان 
رئیس جمهوری آمريکا »عمیقا مايه تاسف و غیر سازنده« است، 

گفت: خودش از مهاجران ايرلندی است و زمانی که به آمريکا 
آمد با پیش داوری و رفتار خصومت آمیز مواجه شده بود.

تالش برای جمع کردن افتضاح ترامپ
در شرايطی که سخنان توهین آمیز ترامپ علیه مهاجران 
آفريقايی خشــم مردم سراسر اين قاره را برانگیخته، سفارت 
آمريکا در آفريقای جنوبی مدعی شده آمريکا »عمیقا به مردم 
آفريقا احترام می  گذارد.« سفارت آمريکا در پیامی توئیتری 
برای آرام کردن فضای سیاسی نوشت: »هیچ تغییری در تعهد 
ما به شــرکا و دوستانمان در سراسر اين قاره به وجود نیامده 
است. دفتر امور آفريقا در وزارت خارجه آمريکا هم در تالش 
برای آرام کردن جو در توئیتی نوشت: »اياالت متحده آمريکا 
به شدت، با اشتیاق و با جديت در آفريقا مشارکت خواهد داشت 
و به امر ارتقای اين روابط حیاتی و اعتمادســازی با شرکای 
آفريقايی ما می پردازد.« رئیس جمهوری آمريکا نیز روز جمعه 
سخنان منتســب به خود را »کذب« دانست اما يک سناتور 
در نشست مهاجرتی کاخ سفید گفت: او مکررا از الفاظ زشت 

علیه آفريقايی ها استفاده کرده است.

به گفته وزیر خارجه انگلیس دلیل اصلی اینکه ترامپ سفر خود را به 
لندن لغو کرده، ترس از اعتراض های گسترده خیابانی به این سفر است. 

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمريکا روز جمعه بود که اعالم کرد ســفر خود 
بــه لندن را لغو کرده اســت. ترامپ اما درباره چرايی لغو اين ســفر »نارضايتی از 
محل تاسیس سفارتخانه جديد آمريکا« و »هزينه باالی آن« را بهانه کرد. ترامپ، 
در تويیتی نوشــت: »دلیل آنکه ســفرم به لندن را لغو کردم، اين است که حامی 
اقدامات دولت باراک اوباما )رئیس جمهوری ســابق آمريکا( در فروش ســفارتخانه  
اياالت متحده در لندن نیستم. اين مکان شايد در بهترين جای لندن قرار داشته و 
بهترين سفارتخانه اين شهر باشد اما به قیمت بسیار اندک و تنها برای ساخت يک 
سفارتخانه جديد در مکان بدی در اين شهر به قیمت1/2 میلیارد دالر فروخته شده 

است. آنها می خواهند من روبان را قیچی کنم، نه!«
اما ديروز بوريس جانسون، وزير خارجه انگلیس علت واقعی تصمیم ترامپ برای 
لغو سفر ماه آينده خود به لندن را اين گونه بیان کرد: »تهديدات حاصل از برگزاری 
اعتراضات گسترده علیه ترامپ باعث شد تا رئیس جمهور آمريکا تصمیم بگیرد که 
ســفر خود به لندن را لغو کند. چنین انتقاداتــی می تواند روابط مهم میان اين دو 
کشور را به خطر اندازد.« ترزا می، نخست وزير انگلیس سال گذشته میالدی هنگامی 
که پس از روی کارآمدن دونالدترامپ به عنوان نخستین رهبر خارجی به کاخ سفید 
رفت از رئیس جمهور آمريکا دعوت کرد تا به انگلیس ســفر کند. شهردار لندن نیز 
پس از لغو اين سفر از سوی ترامپ طی توئیتی نوشت: »بسیاری از شهروندان لندن 
صريحا اعالم کردند که از دونالد ترامپ که به دنبال پیشبرد يک برنامه تفرقه انداز 
است در انگلیس استقبال نمی شود. به نظر می رسد که ترامپ درنهايت اين پیام را 
دريافت کرد.« شــهردار لندن که يکی از اعضای حزب اپوزيسیون کارگر است، اين 
را هم اضافه کرد که: »اگر ترامپ به انگلیس ســفر می کرد اعتراضات گســترده ای 
برگزار می شد و دعوت از او از اول اشتباه بود.اين تصمیم ترامپ احتماال باعث آسوده 
خاطری بسیاری از مقامات دولت انگلیس شد که به شدت نگران عملیات برقراری 

نظم و مقررات در انگلیس در پی سفر ترامپ بودند.«
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شیخ زکزاکی پس از ۲ سال بازداشت، در میان خبرنگاران حاضر شد
رهبر جنبش اســالمی نیجریه پــس از حضور در 

بیمارستان اجازه یافت با خبرنگاران گفت وگو کند.
به گزارش فارس، شیخ »ابراهیم الزکزاکی« رهبر جنبش 
اسالمی نیجريه روز شنبه برای اولین بار پس از 2 سال اجازه 

يافت در جمع خبرنگاران حضور يابد. 
وی از ســال 2015، زمانی که ارتش نیجريه به حسینیه 
شهر »زاريا« حمله کرد، به همراه همسرش در بازداشت به سر 
می برد. منابع محلی می گويند در آن حمله نزديک به 1000 

نفر از جمله پسر شیخ زکزاکی کشته شده اند.
حضور رسانه ای شــیخ زکزاکی پس از آن صورت گرفت 
که در روزهای گذشــته با باال گرفتن نگرانی ها درباره وضعیت 
ســالمت او، چندين تظاهرات در شهرهای مختلف نیجريه در 

حمايت از رهبر جنبش اسالمی نیجريه صورت گرفت.
شیخ زکزاکی که امروز با گردنی باندپیچی شده و پس از 
حضور در بیمارستانی در ابوجا در جمع خبرنگاران حاضر شد، 

از مردم نیجريه به دلیل حمايت هايشان از او تشکر کرد.
او همچنین گفت همچنان »زنده« است و اجازه يافته که 
توسط پزشک خود مورد معاينه قرار گیرد. وی گفت: »پیش از 
اين فقط پزشکان امنیتی مرا معاينه می کردند، اما اکنون اجازه 

يافتم که توسط پزشک خودم که قبال هم مرا معاينه می کرد، 
معاينه شوم.« زکزاکی افزود: »به لطف دعاهای ]مردم[، حالم 

رو به بهبود است.«
تظاهرات مردم ترکیه در حمایت از شیخ زکزاکی

تظاهرات سراسری مردم شهر اسالمبول ترکیه در حمايت 
از »شیخ زکزاکی« رهبر شیعیان نیجريه و به عنوان بخشی از 
تالش جهانی اســالمی جنبش »زکزاکی را آزاد کنید« برای 
بهبودی وضع »شــیخ ابراهیم زکزاکــی« روز جمعه با حضور 
»شــیخ صالح الدين اوزگوندوز« برگزار شد. اين تظاهرات در 

شهر آنکارا نیز برگزار گرديد.
راهپیمايی ديگری نیز در شــهر »ابوجا« پايتخت نیجريه 
برگزار شد که نیروهای پلیس اين کشور با حمله به مردم شماری 
را زخمی و عده ای را هم بازداشت کردند. اين راهپیمايی که به 
مناسبت دومین سال بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر جنبش 
اسالمی نیجريه و همسرش برپا شده بود با حمله نیروهای پلیس 
به خشونت کشیده شد. در اين حمله شماری از شرکت کنندگان 
از جمله شیخ قاسم عمر سوکوتو زخمی شدند. نیروهای پلیس 
راهپیمايی شــیعیان را به وسیله گاز اشک آور سرکوب کردند و 

شیخ سوکوتو بر اثر اصابت گلوله به پايش زخمی شده است.

سرويس خارجی-
در ششمین جمعه خشــم نیز جوانان فلسطینی 
در مناطق مختلف ســرزمین های اشغالی به ویژه کرانه 
باختری، با صهیونیست ها به شدت درگیر شدند. در این 
روز بیش از 300 فلسطینی دیگر زخمی شدند که با این 
حساب، شمار مجروحان فلسطینی در 42 روز گذشته 

به حدود 5500 نفر نزدیک شد.
روز جمعه بالفاصله پس از اقامه نماز جمعه مناطق مختلف 
کرانه باختری شاهد درگیری های خونینی بین نظامیان تا دندان 
مسلح اسرائیلی و جوانان فلسطینی به ويژه در رام اهلل، بیت ايل 
و بیت لحم بود. نظامیان رژيم صهیونیستي با شلیک گلوله های 
جنگی و پرتاب گاز اشــک آور دست کم 300 فلسطیني را در 
همین روز و در کرانه باختري رود اردن و نوار غزه زخمي کردند. 
فلســطینیان بیش از يک ماه است که در اعتراض به تصمیم 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمريکا در به رســمیت شناختن 
قدس شــريف به عنوان پايتخت رژيم صهیونیستی در مناطق 
مختلف تظاهرات مي کنند و روز جمعه که ششمین جمعه خشم 
فلسطینیان بود تظاهرات مردم فلسطین خونین تر از روزهای 
پیش برگزار شــد. از روز 15 آذر که ترامپ تصمیم خود برای 
انتقال سفارتخانه را اعالم کرده تا کنون 20 نفر شهید و بیش 
از 5500 نفر مجروح شده اند. اين در حالی است که کشورهای 
مرتجــع عربی تا کنون هیچ اقدامی برای لغو تصمیم ترامپ و 

نجات قدس شريف انجام نداده اند. 
درگیــري بین نظامیان اســرائیلي و جوانان فلســطیني 
در کرانــه باختــري رود اردن عالوه بــر قدس در شــهر هاي 

نابلس قلقیلیه )شــمال کرانه باختري ( ، اريحا )شــرق کرانه 
باختــري ( ، بیــت لحم )جنــوب کرانه باختــري ( و البیره 
)مرکــز کرانــه باختــري رود اردن ( هم رخ داده اســت. در 
مناطــق مختلف غزه نیز تظاهــرات برگزار و در مناطق مرزی 
 درگیری هــای شــديدی با نظامیــان صهیونیســت گزارش 

شده است.
بنا بر اعالم »اشــرف القدره« ســخنگوي وزارت خارجه 
فلســطین در اين روز و در غــزه 108 نفر از جمله 43 نفر به 
ضرب گلوله جنگي و 65 نفر ديگر بر اثر استنشاق گاز اشک آور 
در اين منطقه زخمي شدند. 50 زخمي نیز در بیمارستان هاي 

غزه بستري و ساير زخمیان سرپايي درمان شدند. جمعیت هالل 
احمر فلسطین نیز در بیانیه اي اعالم کرده 148 فلسطیني در 
جريــان درگیري هاي روز جمعه در کرانه باختري رود اردن و 
قدس زخمي شده اند.در اين بیانیه آمده: »پنج نفر بر اثر اصابت 
گلوله جنگي ، 25 نفر بر اثر اصابت گلوله پالستیکي و 154 نفر 
ديگر نیز بر اثر استنشاق گاز اشک آور زخمي و مصدوم شده اند.
در پي زخمي شدن دست کم 300 نفر در اين درگیري ها، در 
جنوب اسرائیل صداي آژير حمله راکتي شنیده شد و اسرائیلی ها 

به پناهگاه رفتند.
صهیونیست ها از ترس قیام مسلحانه در کرانه باختری و به 

پا خاستن يکپارچه و همزمان تمام مناطق فلسطینی در حالت 
آماده باش کامل به سر می برند.

قدس شرقی قدس غربی نداریم
»أحمد المدلل« از رهبران جنبش جهاد اسالمی نیز طی 
ســخنانی در جمع تظاهرات کننــدگان در غزه تأکید کرد که 
قدس هرگز پايتخت رژيم صهیونیستی نخواهد شد بلکه قدس 
متعلق به فلسطینیان، اعراب و مسلمانان است و چشم پوشی از 
يک ذره از خاک آن ممکن نیست. وی افزود، مقاومت و جهاد 
تا آزادسازی کامل شهر قدس از اشغال صهیونیست های غاصب 
ادامه دارد. اين رهبر جنبش جهاد اسالمی فلسطین همچنین 
از رهبران عرب خواست تا از قدس شرقی و قدس غربی سخن 
نگويند زيرا قدس به طور کامل متعلق به اعراب، فلســطینیان 

و مسلمانان است.
شهرک سازي هاي رژیم صهیونیستي 

از ســوی ديگر خبر رســیده که ترکیه و اردن طرح رژيم 
صهیونیســتي براي احــداث واحدهاي مســکوني جديد در 
مناطق اشــغالي کرانه باختري رود اردن را به شــدت محکوم 
کرده انــد. وزارت خارجه ترکیــه در بیانیه اي اعالم کرده: »ما 
شــتاب مقامات اسرائیلي را براي تاسیس بیش از 1000 واحد 
مسکوني در کرانه باختري رود اردن، و شهادت دو فلسطیني در 
نوار غزه و نابلس بر اثر تیراندازي نظامیان رژيم اشغالگر به شدت 
محکوم مي کنیم.« سخنگوي دولت اردن نیز در بیانیه اي اعالم 
کرده »تصمیم اسرائیل به احداث 1122 واحد مسکوني جديد 
در 20 شهرک صهیونیست نشین در اراضي اشغالي فلسطین در 
کرانه باختري رود اردن زيرپا گذاشتن قانون بین المللي است.«

پوتین: کیم جونگ اون در مقابل ترامپ 
پیروز شده است

رئیس جمهور ترکیه از ارسال 4۹00 کامیون حامل 
سالح توســط آمریکا برای گروه های تروریستی در 

سوریه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رجب طیب اردوغان  اعالم 
کرد: آمريکا 4900 کامیون حامل ســالح برای حمايت از 

گروه های تروريستی به شمال سوريه فرستاده است. 
وی افزود: بین ما و آمريکا همکاری راهبردی وجود دارد 
و ما بايد برای مبارزه با تروريسم با آمريکا همکاری کنیم، اما 
آن ها با سالح از تروريست ها حمايت می کنند و بنابراين، اين 

کشور  بايد در سیاست های خود تجديد نظر کند.
اردوغان گفت: آمريکا به ما دروغ می گويد، اما کســی 
نمی تواند ما را فريب دهد، ما اقدامات الزم برای از بین بردن 

تروريسم در سوريه را انجام می دهیم.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: تمام ســالح هايی که 
آمريکا ارســال کرده، فروخته شده و برخی از اين سالح ها 

علیه ما در عراق استفاده می شود.
اردوغان اخیرا گفته بود: شمال سوريه تهديدی مستمر 
علیه ترکیه به شمار می رود و ما هرگز اجازه ايجاد گذرگاهی 

تروريستی در آنجا را نخواهیم داد.
وی در ســخنان خود در جمع اعضای حزب  عدالت و 
توسعه مدعی شد: ما 3000 تروريست داعشی را در سوريه 
به هالکت رســانده ايم و می توانیم بقیه تروريست ها را نیز 

در شرق )سوريه( و در عراق از بین ببريم.
انهدام پهپادها

بــه گزارش ايســنا، وزارت دفاع روســیه در بیانیه ای 
اعالم کرد: نیروهای روسیه در سوريه طی عملیات ويژه ای 

موفق شــدند گروه مسلحی که در تاريخ 31 دسامبر سال 
2017)10دی( اطــراف پايگاه هوايی حمیمیم را با پهپاد 
هدف قرار داده بودند، شناســايی و طــی عملیاتی آنها را 

نابود کنند.
طبق اين بیانیه ، در عملیات مذکور گروهی از نیروهای 
ويژه روسیه موفق شدند موقعیت اين افراد مسلح خرابکار را 
در نزديکی مرزهای غربی استان ادلب شناسايی کنند. اين 
نیروها با کنترل مداوم موقعیت شناســايی شده به وسیله 
پهپاد، سالح مناسب برای هدف گیری اين مرکز را انتخاب 
کردند و پس از ورود تروريســت ها به اين موقعیت ، آنها را 
در حال ســوار شدن به اتوبوســی هدف قرار دادند و همه 

تجهیزات و محل اختفای آنها را از بین بردند.
همچنیــن مرکز اطالعات نظامی روســیه اعالم کرد، 

نیروهايش موفق به شناســايی محل راه اندازی و استقرار 
پهپادهای مذکور در اســتان ادلب شده و آنها را هدف قرار 
داده و نابود کردند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اشاره ای 

به تاريخ اجرای اين عملیات ويژه نکرد.
وزارت دفاع روســیه پیشتر از هدف قرارگرفتن پايگاه 
هوايی  حمیمیم واقع در اســتان الذقیه و کشته شــدن دو 

نیروی نظامی در جريان اين حمله خبر داده بود.
همچنین گروهی مسلح در تاريخ ششم ژانويه )16 دی( 
به پايگاه دريايی روسیه در شهر طرطوس حمله کرده و برای 

اولین بار از پهپاد برای اين حمله استفاده کردند.
روسیه اعالم کرد که اين حمله با موفقیت دفع شده و 
طی آن هفت فروند پهپاد ســرنگون و شش پهپاد ديگر به 

کنترل نیروهای روس در آمدند.

اردوغان خبر داد

ارسال 4۹00 کامیون حامل سالح برای تروریست ها توسط آمریکا در سوریه

وزارت خارجه روســیه می گویــد در واکنش به 
تجهیز اوکراین به تســلیحات آمریکایی ســامانه 
موشــکی اس- 400 خود را در شــبه جزیره کریمه 

مستقر کرده است.
وزارت امور خارجه آمريکا ماه گذشته میالدی اعالم کرد 
اين کشور برای افزايش ظرفیت های دفاعی اوکراين به اين 
کشور تسلیحات صادر خواهد کرد. از قول مقامات پنتاگون 
نیز گزارش شــد ادوات نظامی که آمريکا در اختیار اوکراين 
قرار خواهد داد شامل موشک های پیشرفته ضد تانک است.

اما در واکنش به تجهیز اوکراين از سوی آمريکا روسیه 
نیز ســامانه جديد اس-400 خود را در شبه جزيره کريمه 
مســتقر کرد. آنطورکه رسانه های روســی گزارش کرده اند 
ارتش روسیه يگان جديدی از سامانه موشکی »اس-400« 
را روز شــنبه در شــبه جزيره کريمه مســتقر کرده است.

خبرگزاری »رويترز« نیز گزارش داد اســتقرار اين سامانه 

موشــکی زمین به هوا در زمان افزايش تنش در منطقه رخ 
داده است.

بر اين اســاس، اقدام روســیه دومین مورد از نوع خود 
در شــبه جزيره کريمه و استقرار سامانه موشکی قدرتمند 
اس-400 اســت. مورد اول در بهار 2017 در نزديکی شهر 

بندری »فدوسیا« رخ داد.
استقرار يگان جديد مجهز به سامانه اس- 400 در شبه 
جزيــره کیف  قلمروی هوايی منطقــه در مرز با اوکراين را 

پوشش می دهد. 
اين پوشــش هوايی که برای دفاع از مرزهای روســیه 
تدارک ديده شــده می تواند در کمتــر از پنج دقیقه حالت 
رزمی به خود بگیرد.وزارت دفاع روســیه گفته سامانه اس- 
400 که در غرب از آن به نام »ترايمف« ياد می شــود قادر 
اســت اهداف هوايــی تا برد 400 کیلومتر و موشــک های 

بالستیک را تا برد 60 کیلومتر هدف گیرد.

در واکنش به ارسال تجهیزات آمریکایی به اوکراین

روسیه در شبه جزیره کریمه
سامانه پیشرفته اس-400 مستقر کرد


