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درخواستسازمانمللازآلخلیفه
برایتوقفشکنجهدرزندانهایبحرین

کمیته مبارزه با شکنجه وابسته به سازمان ملل 
خواستار توقف شکنجه و آزاد کردن فعاالن حقوق 

بشری بحرین از سلول های انفرادی شد.
کمیته مبارزه با شــکنجه وابســته به ســازمان ملل 
خواستار آزاد شــدن فوری فعاالن حقوق بشری بحرین از 
سلول های انفرادی به ویژه آزادی »نبیل رجب« و تحقیق 
در زمینه گزارش های گسترده در باره بدرفتاری و شکنجه 
بازداشت شــدگان از سوی آل خلیفه شد. به گزارش ایسنا، 

به نقل از روزنامه مصری » الیوم الســابع«، » نبیل رجب«، 
فعال حقوق بشری بحرین بیش از ۹ ماه است که در سلول 
انفرادی به سر می برد و دولت از سال گذشته میالدی دست 
به یک ســری حمالت علیه مخالفان زده که در راس آنها 
شــیعیان هستند. در این راستا جمعیت الوفاق بحرین که 
نماینده اصلی مخالفان در این کشــور است منحل، نبیل 
رجب دستگیر و تابعیت شیخ عیسی قاسم، رهبر برجسته 

شیعیان این کشور نیز سلب شده است.

قاچاقانسانوآزارخدمتکاران
دستهگلتازهشاهزادههایاماراتیدربلژیک

8 عضو خانــدان حاکم در امارات به اتهام رفتار 
غیرانسانی با خدمتکاران و قاچاق انسان در بلژیک 

در دادگاه حاضر شده اند.
»شیخه حمده آل نهیان«، شاهزاده اماراتی، به همراه 
هفت دخترش روز جمعه در آخرین جلســه دادرسی این 
پرونده که احتماالً تبعات ناخوشایندی را برای آنها به همراه 
دارد، در دادگاهی در بروکسل، پایتخت بلژیک حضور یافتند.

اعضای خاندان حاکم امــارات حدود 20 نفر را به طور 24 

ساعته به خدمت گرفته بودند، اما دستمزد »بسیار ناچیزی« 
به آنها پرداخت می کردند، اجازه خوابیدن روی تخت را به 
آنهــا نمی دانند و خدمتکاران را به خوردن باقیمانده غذای 
خــود وادار می کردند. آنها همچنین به دلیل عدم اخذ ویزا 
برای خدمتکاران خود با اتهام »قاچاق انسان« روبه رو هستند. 
این پرونده 15 شاکی دارد. خاندان آل نهیان بر امیرنشین 
ابوظبی حاکم اســت و از خاندان های ثروتمند و پرنفوذ در 

امارات به شمار می رود.
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خبرگزاری رویترز به نقل از 
یک»مقام بلندپایه کاخ سفید« 
در یک  آمریکا  که  کرد  اعالم 
دوره 10 ســاله احتماال بیش 
به  میلیارد دالر سالح   300 از 

سعودی ها خواهد فروخت.
در روزهای گذشته و با توجه 
به سفر هفته آینده رئیس جمهور 
آمریکا به عربســتان تحلیل های 
متفاوتی از ارزش قرارداد تسلیحاتی 
بین ریاض و واشنگتن منتشر شده 
است. در ابتدا برخی این رقم را از 
یک میلیارد دالر و برخی نیز ده ها 
میلیارد تخمین زده بودند اما اکنون 
گویا رقم این قرارداد صدها میلیارد 

دالر است. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا قرار اســت هفته آینده به 
عربستان سفر کند. این نخستین 
سفر رسمی خارجی ترامپ خواهد 
بود. همزمان با این ســفر قرارداد 
فروش 100 میلیارد دالری سالح 

به عربستان امضاء خواهد شد. 
خبرگزاری رویترز اما به نقل از 
یک مقام بلندپایه کاخ ســفید که 
نــام وی را ذکر نکرده اعالم کرده 
که آمریکا در یک دوره 10 ســاله 
احتماال رقم این قرارداد را به 300 

میلیارد دالر خواهد رساند.

بنابر این گزارش، این معامله 
در راســتای تقویت قدرت  نظامی 
آل سعود است اما آمریکا همچنان 
برتری نظامی اسرائیل بر همسایگان 

را حفظ خواهد کرد. 
پیش از این ترامپ از استفاده 

مفــت و  مجانــی عربســتان از 
حمایت های آمریــکا انتقاد کرده 
بود. همچنیــن یکی از وعده های 
شــرایط  بهبود  ترامپ  انتخاباتی 
اقتصادی آمریکا از طریق افزایش 
اشتغالزایی بود. این مقام کاخ سفید 

اعــالم کرده »مــا در مرحله های 
آخر انجام سلســله ای از معامالت 

تسلیحاتی هستیم.
 این معامله به گونه ای طراحی 
شــده اســت که همزمان با سفر 
ترامپ به عربســتان به سرانجام 

برسد.« عربستان غالب تسلیحات 
نظامی خود را از آمریکا خریداری 
می کند. از جمله ســالح هایی که 
آل ســعود از این کشور خریداری 
می کنــد می توان به جنگنده های 
اف 15 و سیستم های فرماندهی و 

کنترل اشاره کرد. در واقع آل سعود 
در دو ســال گذشته با تسلیحات 
نظامــی آمریــکا و انگلیس مردم 
بیگناه یمن را قتل عام کرده است. 
چنین قرارداد نظامی می تواند 
به این معنی باشدکه، آمریکا قصد 
ندارد جنگ یمن به این زودی ها 
پایان یابد چرا که در این صورت، 

نمی تواند سعودی ها را بدوشد!
حمله به مسجد شیعیان 

در عوامیه
خبر دیگــر اینکــه در ادامه 
حمالت وحشیانه نیروهای امنیتی 
آل سعود به شیعیان مناطق شرقی 
عربســتان یک کودک دو سال و 
نیمه و یک جوان به ضرب گلوله 

به شهادت رسیدند. 
نیروهای سعودی همچنین با 
شــلیک آرپی جی مسجد »السید 
محمــد« را در منطقه المســوره 
عوامیــه هدف قــرار دادند و این 
مســجد را به طــور کامل تخریب 

کردند. 
نیروهای سعودی روز چهارشنبه 
نیز با مسلسل و تسلیحات سنگین 
به عوامیه حمله کردند که در این 
حمله 3 نفر شهید و ده ها تن دیگر 
زخمی شدند و بسیاری از خانه ها 

نیز ویران شد.

رویترز:

رقم قرارداد تجاری جدید آمریکا و عربستان
300 میلیارد دالر است!

روزنامه انگلیسی »ایندیپندنت« در گزارشی جانشین ولیعهد 
عربستان و رئیس جمهور آمریکا را »خطرناک ترین افراد روی 
کره زمین« توصیف کرده و نوشــته این دو هفته آینده با هم 

دیدار خواهند کرد.
به گزارش تسنیم، یک روزنامه انگلیسی در مطلبی با اشاره به سفر 
قریب الوقوع »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا به ریاض نوشــته: 
»ترامپ و محمد بن سلمان خطرناک ترین مردان جهان هستند که  قرار 
است هفته آینده با هم دیدار کنند.« ایندیپندنت تاکید کرده: »بسیاری 
از مردم »دونالد ترامپ« را خطرناک ترین مرد روی کره زمین می دانند 
اما او هفته آینده برای یک ســفر سه روزه عازم عربستان خواهد شد، 
جایی که قرار است با مردی دیدار کند که از حیث ایجاد بی ثباتی، با 

فاصله ای نزدیک در جایگاه دوم قرار دارد.«
 در ادامه این گزارش آمده: »این مرد، محمد بن سلمان، جانشین 
ولیعهد عربســتان است که 31 ســال دارد و از آنجا که پدرش »ملک 
سلمان« به خاطر سن باال ناتوان شده است به عنوان حاکم غیررسمی 
عربستان شناخته می شود.« ایندیپندنت در ادامه گزارش خود آورده: 
»محمد بن سلمان« آغازگر جنگی در یمن بوده که 17 میلیون نفر را 

ایندیپندنت:
هفته آینده ترامپ و محمدبن سلمان

خطرناک ترین مردان روی زمین دیدار می کنند

در آستانه قحطی قرار داده است.  »محمد بن سلمان« که وزیر دفاع هم 
هست، به نوشته ایندیپندنت، »مردی نیست که از اشتباهات گذشته اش 

درس بگیرد و یا حتی متوجه آن اشتباهاتش شده باشد.«
گفتنی است، رویترز نوشته در مالقات این دو قرار است یک قرارداد 
تسلیحاتی به ارزش 300 میلیارد دالر امضا شود! این مقدار سالح قرار 

است طی یک دوره زمانی 10 ساله به عربستان منتقل شود.

در اتفاقی بی ســابقه خبر 
رسیده، 74 کشور جهان به طور 
همزمان مورد حمالت سایبری 
جدی قرار گرفته اند و بر تعداد 
این کشورها نیز لحظه به لحظه 
گفته  اسنودن  می شود.  اضافه 
آمریکا پشت همه این حمالت 

است.
بسیاری از کارشناسان می گویند 
ارتباطات  ماهیت جنگ درعصــر 
تغییر کرده و جنگ های ســنتی 
میدان را برای جنگ های سایبری  
داده  اند. مزیت جنگ های سایبری 
ناشــناس ماندن ماهیت دشمن و 
مرجع حمالت و نیز احتمال باالی 
میزان موفقیت و میزان خســارت 
است، لذا بســیاری از کشورها در 
این حوزه سرمایه گذاری های کالنی 
کرده اند. اما در رخدادی بی سابقه 
74 کشور همزمان هدف حمالت 
سایبری »خطرناکی« قرار گرفتند 
و کشورهای مهمی چون انگلیس، 
روسیه و چین هدف قرار گرفته اند. 
گفته می شود بیشتر بیمارستان های 

انگلیس بــه دنبال این حمالت، از 
ارائه خدمات خارج شده اند!

برخی کارشناسان اعالم کرده اند 
که آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، 
ایتالیــا، اســپانیا، اوکراین و هند 
از جملــه کشــورهایی بوده اند که 
هدف ایــن حمالت قرار گرفته اند. 
یک شــرکت امنیتی روســیه نیز 

اعالم کرده روســیه بیــش از هر 
کشــور دیگری هــدف این موج 
حمالت قرار گرفته است.این حمله 
سایبری شامل یک باج افزار است 
)بدافزاری که داده ها را کدگذاری 
کرده و دسترســی کاربــر به این 
داده ها را مســدود می نماید( طبق 
اظهارنظر کارشناسان امنیتی، این 

بدافزار از فاکتور آسیب پذیری که 
توسط آژانس اطالعات ملی آمریکا  
کشــف و توســعه داده شده، بهره 

گرفته است.
»نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
تایمــز«، در این حمله ســایبری 
گســترده به رایانه ها در سراســر 
اروپا و آســیا، سیســتم »خدمات 

بهداشت ملی« انگلیس-NHS- نیز 
مورد حمله یک بدافزار قرار گرفته؛ 
به طــوری که با مســدود کردن 
امکان دسترسی پزشکان به پرونده 
بیماران، بخش فوریت های پزشکی 
در بیمارستان ها و مراکز درمانی به 
ناچار از پذیرش بیماران سرباز زدند. 
گفتنی است در میان بسیاری 
از نهادهــا و مؤسســاتی که مورد 
این حمله سایبری قرار گرفته اند، 
شــرکت های  و  بیمارســتان ها 
ارتباطــات مخابراتی در سراســر 
اروپا، روســیه و آســیا به چشــم 
می خورند. دو شــرکت »تلفونیکا« 
اسپانیا و »مگافون« روسیه نیز در 
میان قربانیان این حمله ســایبری 
قرار دارند. شرکت امنیتی »آواست« 
اعالم کرد. »تاکنون 57 هزار مورد 
قربانی این ویروس را در کشورهای 
مختلفی از جمله روسیه، اوکراین و 

تایوان شناسایی کرده است.«
اسنودن: کار آمریکاست

در واکنــش به ایــن حمالت  
ادوارد اسنودن پیمانکار سابق سیا  

دیروز در یک  یادداشــت توییتری 
نوشت: »آژانس امنیت ملی آمریکا 
در حمله سایبری که دستگاه های 
رایانه در 74 کشور جهان را مورد 
حمله قرار داده، شــرکت داشــته 
است.« وی با اشاره به مورد حمله 
قرار گرفتن بیمارستانی در انگلیس 
افزود: »تصمیم آژانس امنیت ملی 
آمریکا برای حملــه به رایانه هایی 
که با برنامه پشــتیبانی آمریکایی 
کار می کنند زندگــی بیماران در 
بیمارستان ها را هم تهدید می کند.« 
وی افــزود: »آژانــس امنیت ملی 
ابزار  آمریکا بــه رغم هشــدارها، 
خطرناکی را برای حمله ســایبری 
ایجاد کرده است که می تواند برنامه 
پشتیبانی رایانه های غربی را مورد 
حمله قرار دهد و اکنون هم شاهدیم 
این اقدام آژانس چه هزینه ای برای 

جهان دارد.«
نکته جالب توجه اینکه، برخی 
می گویند،  آمریکایی  رســانه های 
آمریکا نیز جزو قربانیان این حمله 

است!

99 کشور همزمان هدف حمالت سایبری قرار گرفتند
اسنودن: پشت این حمالت آمریکا قرار دارد

ستاد تبلیغات بسیج مردمی عراق اعالم کرده، رزمندگان بسیج 
بزرگترین حمله عناصر داعش برای خروج از محاصره، در غرب »موصل« 

را درهم شکستند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، ستاد تبلیغات جنگ بسیج مردمی 
عراق طی بیانیه ای اعالم کرده، نیروهای بسیج بزرگترین حمله گروه تروریستی 

داعش در غرب موصل را در هم شکستند.
داعــش در این حمله از 20 خودروی بمب گذاری شــده و عناصر پیاده و 
هواپیماهای بدون سرنشین  برای حمله به مواضع بسیج در غرب استفاده کرده 
بود. اما بسیج توانست این حمله را درهم بشکند. سالح های سنگین، نیمه سنگین 
و موشک های حرارتی از جمله تجهیزاتی بودند که بسیج از آنها به خوبی بهره برد.

بر اساس بیانیه فوق، نیروها و عناصر داعش در این حمله ناکام خود، متحمل 
خسارات زیادی شدند و 10 خودروی بمب گذاری شده آنها نیز منهدم شد. از 
داخل شهر موصل نیز خبر رسیده، نیروهای ارتش منطقه »االصالح« در غرب 

این شهر را آزاد کرده اند.
عملیات جدید

نیروهای بسیج مردمی عراق عملیات جدیدی را نیز در غرب استان »نینوا« 
و به سمت شهر »قیروان« آغاز کرده اند. این شهر در غرب شهر »تل عفر« قرار 
دارد.این عملیات که از روز پنجشنبه و با نام »محمد رسول اهلل دوم« آغاز شده، 
تا دیروز، آزادسازی 21 روستا و هالکت 77 تکفیری داعش را به دنبال داشته 
است. 15 خودروی بمب گذاری شده متعلق به تروریست ها نیز در این عملیات 

منهدم شد.»قیروان« در نزدیکی مرزهای سوریه قرار دارد.
اظهارات فرمانده بسیج مردمی

به گزارش ایسنا، »ابومهدی المهندس« معاون رئیس هیئت بسیج مردمی 
هم اظهار داشــته، آزادی قیروان صفحه دوم عملیات  آزادسازی  موصل است 
و بستن مرزهای مشترک با سوریه به روی داعش، هدف راهبردی عراق است.

عملیات آزادســازی استان نینوا و موصل از 26 دی با فرمان نخست وزیر عراق 
آغاز شــده است.المهندس متذکر شده که در صورت اجازه و درخواست دولت 
دمشــق، نیروهای بســیج مردمی وارد خاک سوریه می شــوند. وی گفت: که 
»اراده کشورهای تروریست  و حامیان تروریست را می شکنیم و مقابل هرگونه 
براندازی )دولت های( ســوریه و عراق می ایستیم.«مقامات عراقی می گویند به 
احتمال زیاد موصل تا یکی دو ماه آینده به طور کامل از لوث وجود تکفیری ها 

پاکسازی می شود.

حشدالشعبی بزرگ ترین حمله داعش
برای شکستن محاصره موصل را در هم شکست

ارتش سوریه و نیروهای مقاومت طی عملیاتی در منطقه بیابانی 
شرق دمشق، ناحیه راهبردی موسوم به »مثلث ظاظا« را از کنترل 
تروریست ها خارج کردند و امنیت را به راه های مواصالتی »بغداد-

اردن- دمشق« برگرداندند.
منطقه راهبردی »مثلث ظاظا« که در قلب ناحیه بیابانی شرق دمشق 
واقع است، طی عملیات موفقی به دست نیروهای ارتش سوریه و مقاومت 
فتح شد.این عملیات برای تروریست ها به قدری غافلگیرکننده بود که آنها 
پس از آزادسازی منطقه، وارد عمل شدند، ولی نتوانستند کاری از پیش 
ببرند. به نوشته فارس، با آزادســازی »ظاظا«، راه های بین المللی عراق، 
اردن و دمشــق امن شد و تروریســت های حومه شرقی استان حمص از 
تروریســت های شرق استان دمشق جدا افتادند.نیروهای ارتش سوریه بر 

ارتفاعات »المحود« واقع در شرق »مثلث ظاظا« نیز مسلط شدند.
پیشروی در سایر مناطق

نیروهای ارتش ســوریه در شرق شهر باستانی »تدمر« نیز توانستند 
منطقه »محمیه التلیه« را آزاد کنند.در این عملیات شــماری از روستاها 

آزاد شدند و تعدادی از عناصر داعش نیز از پای درآمدند.
در اســتان »حلب« نیز ارتش ســوریه موفق شــد فرودگاه نظامی 
»الجراح« را به همراه روستاهای اطراف آن آزاد کند. داعش سال 2014 
این فرودگاه را اشغال کرده بود.همزمان با تحوالت باال، در مناطق شمال 
»ادلب« و »غوطه شــرقی« نیز میان تروریست ها درگیری هایی رخ داد. 
این درگیری ها که مدتی است ادامه دارد، تاکنون هالکت ده ها تروریست 

را به دنبال داشته است.
دیروز خبر رسید، نیروهای ارتش سوریه و مقاومت همچنین پس از 
درگیری های شدید با تروریست ها، محله »القابون« شهر دمشق را هم از 

کنترل تروریست ها خارج کردند.

با همت ارتش و بسیج سوریه اتفاق افتاد
بازگشت امنیت به مثلث

اردن، دمشق، بغداد در صحرای سوریه

ده ها هزار یمنی با برگزاری 
تظاهراتی گســترده در صنعا 
ادامه حمایت آمریکا از ائتالف 
متجاوز ســعودی عربستان را 

محکوم کردند.
در این تظاهرات گسترده مردم 
شعار »نه به تروریسم آمریکایی« سر 
می دادند. مردم بر پایداری خود در 
برابر تجاوزات آمریکا و آل سعود به 
کشورشان تأکید کردند. به گزارش 
ایســنا، یمنی ها شعار می دادند که 
آمریکا مردم یمن را شبانه روز و طی 
26 ماه گذشته به قتل رسانده است. 
شــرکت کننــدگان در ایــن 
راهپیمایی در حالی که پرچم های 
یمن و پارچه نوشته هایی در مخالفت 
با سیاست های آمریکا در منطقه در 
دست داشــتند، خواستار مقابله با 

ائتالف متجاوز ســعودی آمریکایی 
علیه یمن شدند. 

راهپیمایی  سازماندهی  کمیته 
»نــه به تروریســم آمریکایی علیه 

یمن«، پیش از این از مردم خواسته 
بود که در این راهپیمایی شــرکت 

کنند.
 آنها تأکید کردند کســی که 

از »دونالــد ترامپ«، رئیس جمهور 
دوست  می کند  اســتقبال  آمریکا 
آمریکا و در نتیجه دوست اسرائیل 
و دشمن فلسطین است. یک استاد 

و پژوهشگر یمنی در این تظاهرات 
گفت: »تحرکات آمریکا در منطقه 
نشان می دهد که این کشور رهبری 

تجاوز علیه یمن را برعهده دارد.
 این مســئله خود را در تالش 
نظام سعودی برای گردهم آوردن 
رهبران عــرب در ریــاض جهت 
از رئیس جمهور آمریکا  اســتقبال 
نشان می دهد.« محمد علی الحوثی، 
رئیس کمیته عالی انقالبیون یمن نیز 
خواهان برگزاری تظاهرات گسترده 
همزمان با ســفر ترامپ به ریاض 

شده است.
خطر حمله

 به بندر الحدیده
از سوی دیگر، سازمان بین المللی 
مهاجرت از سازمان های زیرمجموعه 
سازمان ملل، اعالم کرد که هرگونه 

حمله به بندر »الحدیده« به آوارگی 
بیش از 400 هزار نفر منجر خواهد 
شــد. پیش از این نیز، سازمان ملل 
هشــدار داده بود در صورت حمله 
آل ســعود به بنــدر »الحدیده« که 
شــریان حیاتی میلیون هــا نفر در 
یمن به شــمار مــی رود، بین 200 
تا 500 هــزار نفــر آواره خواهند 
شد. در ســایه تهدید های مستمر 
آمریکایی  و همپیمانان  آل ســعود 
و غربی اش در حملــه به الحدیده، 
ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز 
اعالم کرده اند که آماده دفاع از این 
بندر هســتند و با موشک هایی که 
در اختیار دارند، ناوها و ناوچه های 
نظامــی آمریکایی را هــدف قرار 
خواهند داد و ریاض و همپیمانانش 
تاوان سنگینی پرداخت خواهند کرد.

راهپیمایی بزرگ مردم یمن در محکومیت تروریسم سعودی - آمریکایی

رئیس جمهور آمریکا پس از برکنار کردن رئیس ســابق اف بی آی با
 خط و نشان کشــیدن برای او هشدار داده اگر درباره آنچه بین این دو 

گذشته افشاگری کند، او هم چیزهایی برای افشاگری دارد.
ماجرای ترامپ با »کومی« رئیس ســابق اف بی آی وارد مرحله جدیدی شده 
اســت.  منتقدان می گویند اقدام رئیس جمهور آمریکا در اخراج جنجالی رئیس 
اف بی آی بدون ارائه توضیحات کافی یا توجیهات ضد و نقیض، آن هم در شرایطی 
که این ســازمان تحقیقاتی را درباره اتهام مداخله روســیه در انتخابات ریاست 
جمهوری 2016 آمریکا در دست داشت، کار اشتباهی بوده است. اف بی آی چندی 
پیش تحقیقات خود را در مورد ارتباط احتمالی اعضای کارزار انتخاباتی ترامپ با 
روسیه آغاز کرده بود. با این که ترامپ بارها هرگونه دخالت و تأثیرگذاری روسیه 
در انتخابات آمریکا را رد کرده، با این حال حزب دموکرات و برخی از رســانه ها 
و مقامــات امنیتی آمریکا، بر این باورند کــه دلیل اصلی اخراج »جیمز کومی«، 

تحقیقات اف بی آی در رابطه با روسیه بوده است.
ترامپ و معاونان او در کاخ ســفید در بیان علت اخراج »کومی«، توجیهات 
متناقضی ارائه کرده اند به طوری که رسانه های خبری آمریکا این رویکرد ترامپ را 
عامل نابودی اعتبار باقی مانده کاخ سفید توصیف کرده اند. ترامپ نیز در واکنش 
به این تناقض گویی های خود و معاونانش، تهدید کرده تمام نشســت های خبری 

کاخ سفید را لغو می کند.
نوارهای جنجالی

اما در ماجرای برکنــاری »کومی« همه از نوار یا نوارهایی صحبت می کنند 
کــه این دو از همدیگر دارنــد. »ترامپ« جمعه در پیامی توئیتری تلویحا تهدید 
کرد که چنانچه جیمز کومی، مدیر ســابق اف بی آی محتوای تماس هایش میان 
خود و رئیس جمهوری آمریکا را منتشر کند، وی نیز نوارهایی از مکالماتی را که 
در اختیار دارد پخش خواهد کرد. این توئیت اتهامات جدیدی علیه ترامپ ایجاد 
کرده مبنی بر اینکه او مکالمات کومی را مخفیانه ضبط کرده و تالش دارد مردی 

را که در تحقیقات ارتباط کمپین ترامپ با روسیه شرکت داشت، ساکت کند.
»نیویــورک تایمز« هم گزارش داده »دونالد ترامپ ماه ژانویه از جیمز کومی 
خواســته بود تا به او اعالم وفاداری کند و کومی نیز از این اقدام ســر باز زده بود. 
چنین درخواســتی جایگاه رئیس اف بی آی به عنوان یک مامور اجرای مستقل را 
زیر ســوال می برد و این گمانه زنی را ایجاد می کند که ترامپ از حیطه اختیارات 
خود پا را فراتر گذاشــته است.« در همین حال ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز 
تاکید کرده که او از کومی نخواســته بود تا اعالم وفاداری کند بلکه از مدیر وقت 
اف بی آی خواسته بود تا صادق باشد. ترامپ همچنین گفته، »درباره وجود چنین 

نوارهایی صحبت نخواهد کرد.«
اعضای ارشد حزب دموکرات آمریکا در کمیته های قضایی و نظارتی مجلس 
نمایندگان روز جمعه در نامه ای به کاخ سفید خواستار دریافت کپی هرگونه نوار 
مرتبط با این ماجرا شدند.  شبکه خبری سی ان ان هم به نقل از منابع مطلع گزارش 
داد، »جیمز کومی« از بابت نوارهایی که ترامپ ادعا می کند هراسی ندارد. »مارک 
وارنر«، دموکرات ارشد کمیته اطالعاتی سنای آمریکا نیز به »ام اس ان بی سی« گفته: 
»اگر چنین نوارهایی وجود خارجی داشــته باشند، کنگره آنها را بررسی خواهد 
کرد.« بی بی ســی نیز می گوید اظهارات ترامپ بار دیگر باعث مقایسه دولت او با 
دولت ریچارد نیکسون شده چون نیکسون هم محاوره ها در کاخ سفید را مخفیانه 

ضبط می کرد؛ کاری که باعث تسریع سقوط دولت او شد.
جایزه 100 هزار دالری ویکی لیکس

امــا  همزمان با تهدیدات دو طرف مبنی بر افشــاگری علیه یکدیگر، ویکی 
لیکس اعالم کرده به هر کسی که نواری از مکالمات صورت گرفته میان ترامپ و 
کومی را در اختیار این سایت قرار دهد، 100 هزار دالر پاداش می دهد. یو اس ای 
تودی نوشــته که افشای مکالمات احتمالی ضبط شده بین رئیس جمهور آمریکا 
و رئیس سابق اف بی آی، موضوعی بوده که توسط خود ترامپ مطرح شده است.

»ترامپ« برای »کومی« خط و نشان کشید
اگر افشاگری کنی، افشاگری می کنم

ساکنان نوار غزه با دعوت جنبش جهاد اسالمی فلسطین و به 
نشانه همبستگی با اسرایی که از ۲7 روز پیش دست به اعتصاب 

غذا زده اند، تظاهرات کردند. 
این تظاهرات روز جمعه در اردوگاه جبالیا برگزار شــد و شــماری از 
مســئوالن ارشد جنبش جهاد اسالمی و برخی مسئوالن دیگر گروه های 

فلسطینی در این تظاهرات شرکت داشتند. 
یک جوان فلســطینی نیــز روز جمعه بعد از درگیــری با نظامیان 
صهیونیســت در روســتای »نبی صالح« واقع در شــمال غرب رام اهلل با 
شلیک مستقیم گلوله نظامیان صهیونیست به شهادت رسید. این جوان 
فلسطینی در فعالیت های حمایت از اسیران اعتصاب کننده در زندان های 

رژیم صهیونیستی شرکت کرده بود.
 فعاالن اسکاتلندی و نروژی هم در همبستگی با زندانیان فلسطینی 
کــه در حدود 4 هفته اســت در اعصاب غذا به ســر می برند، تظاهرات 
کردند. همچنین پارلمان پرتغال طی نشســتی، الیحه حمایت از اسیران 
اعتصاب کننده فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. 
بیش از 2000 اسیر فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی از 27 
روز پیش در اعتراض به شــرایط نابسامان زندان ها و تداوم بازداشت های 
اداری و بدون محاکمه، اعتصاب غذا کرده اند و این در حالی است که تاکنون 
هیچ کشــور عربی یا سازمان حقوق بشری برای تامین خواسته های آنان 

اقدامی به عمل نیاورده است.

درگیری های خونین در رام اهلل
صهیونیست ها جوان فلسطینی را به شهادت رساندند

فرمانده سابق ارتش پاکســتان اقدام »راحیل شریف« در پذیرش 
فرماندهی ائتالف رژیم سعودی علیه یمن را »ذلیالنه« خواند و گفت که 

این ژنرال بازنشسته فریب دالرهای سعودی را خورد.
ژنرال »اسلم بیگ« گفت، »راحیل شریف« رئیس سابق ستاد ارتش پاکستان 
به طمع ریال ها و دالرهای آل سعود، زیر بار ذلت رفت و فرماندهی ائتالف نظامی 

سعودی علیه مردم یمن را پذیرفت.
این ژنرال ســابق ارتش پاکســتان افزود: »البی آمریکا، رژیم صهیونیستی و 
آل سعود باعث شد تا دولت پاکستان برخالف میل پارلمان و مردم این کشور، به 
راحیل شریف )ژنرال بازنشسته( مجوز فرماندهی ائتالف نظامی سعودی را بدهد.« 
اعطای این مجوز، واکنش های منفی زیادی را میان احزاب، گروه ها و نمایندگان 
پارلمان پاکســتان برانگیخت. به گفته میرزا اسلم بیگ کار راحیل شریف سبب 
ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی خواهد شد و این همان خواسته آمریکا است. وی 
اظهار داشت: »مسلمانان باید هوشیار باشند و نباید ظلم را قبول کنند و از ظالمان 
پیروی نمایند.«گفتنی است تصمیم راحیل شریف برای پیوستن به ائتالف سعودی، 
مخالفت های زیادی را در داخل این کشور به دنبال داشت؛ یکی از این مخالفان، 
»صاحبزاده حامد رضا« رهبر حزب »اتحاد سنی« پاکستان بود. وی تصریح کرد که 
این تصمیم مخالف نظر 75 درصد مردم پاکستان است.سعودی ها از پنج فروردین 
سال 13۹4 تاکنون مرتباً مناطق مسکونی و زیرساخت های یمن را بمباران می کنند. 
کشتار مسلمانان مظلوم یمن با سالح های آمریکایی و اروپایی صورت می گیرد. 
آل سعود تالش گسترده ای کرده تا با اجیر کردن نظامیان کشورهای فقیر آفریقایی، 
آســیایی و حتی گروه های بدنام بلک واتر و برخی کشورهای عربی یک ائتالف به 

اصطالح بین المللی تشکیل دهد، اما موفقیت چندانی به دست نیاورد.
حمله تروریستی

جمعه گذشــته اما کاروان حامل موالنــا »عبدالغفور حیدری« معاون رئیس 
مجلس سنای پاکستان، توســط یک فرد انتحاری در منطقه »مستونگ« ایالت 

بلوچستان هدف حمله انتحاری قرار گرفت.
به گزارش فارس و به گفته پلیس، عامل انتحاری از 10 تا 12 کیلوگرم مواد 

منفجره برای انجام این عملیات انتحاری استفاده کرده است.
شــمار تلفات این حمله تروریســتی 27 نفر و تعداد مجروحان نیز 35 تن 
گزارش شده است. در این حمله، به خود معاون رئیس مجلس سنا آسیبی نرسید.
حــزب موالنا عبدالغفور حیدری، بخشــی از دولت ائتالفی »نواز شــریف« 
نخست وزیر پاکستان را تشکیل می دهد.گروه های تروریستی »طالبان« و »لشکر 
جهنگوی« در ایالت بلوچســتان پاکســتان فعال هســتند و عالوه بر آنها، گروه 
تروریستی و ضدایرانی »جیش العدل« نیز مدتی است در این ایالت فعالیت دارد.

فرمانده سابق ارتش پاکستان:
راحیل شریف به طمع دالرهای سعودی

زیر بار ذلت رفت

روسیه
رویترز: کرملین تهدید کرده روسیه احتماال اقدام دولت اوباما در 

اخراج دیپلمات های روسی را تالفی خواهد کرد. 
»یوری اوشاکوف« دستیار ارشد سیاست خارجی کاخ کرملین روز 
جمعه در سخنانی گفته »روسیه احتماال اقدام دولت اوباما در اخراج 

35 دیپلمات روسی را تالفی خواهد کرد.«
 دولت اوباما این دیپلمات های روسی را جاسوس دانسته و آنها را 

از آمریکا اخراج کرد.
کره شمالی

ایســنا : دیپلمات ارشد کره شــمالی گفته: اگر شرایط بهبود یابد، 
پیونگ یانگ حاضر است با واشنگتن مذاکره کند. »چو سون هوئی«، 
دیپلمات ارشــد وزارت خارجه کره شــمالی در امور آمریکا در جمع 
خبرنگاران در پکن و به هنگام بازگشت از نروژ به کره شمالی چنین 

اظهاراتی را بیان کرده اســت. ترامپ پیش از این برای دیدار با کیم 
جون اون اعالم آمادگی کرده بود.

پرتغال
فارس: منابع فرودگاهی پرتغال از اختالل در فعالیت  فرودگاه های 
این کشور در روز گذشته و به دلیل اعتصاب 4 روزه مأموران امنیتی 
این فرودگاه ها در اعتراض به شرایط شغلی خود خبر می دهند. نیروهای 
امنیتی فرودگاه های پرتغال  اواخر دسامبر گذشته نیز قصد داشتند 
در اعتراض به پایین بودن دستمزدهایشان اقدام به برگزاری اعتصاب 
کنند اما پس از دریافت تضمین هایی از دولت، از تصمیم خود منصرف 

شده و اعتصاب خود را لغو کردند. 
افغانستان

تسنیم: شورای والیتی سمنگان در شمال افغانستان از درگیری های 
شــدید طالبان و نیروهای امنیتی افغان در شهرســتان »دواب« این 
والیت خبر داده است. شورای والیتی سمنگان اعالم کرده150 مخالف 
مســلح دولت افغانســتان با حمله به شهرستان »دواب« این والیت، 
ساختمان های فرمانداری و فرماندهی پلیس دواب را محاصره کرده اند.

لبنان
فایننشیال تایمز: »اد رویس«، رئیس کمیته امور خارجی مجلس 
نمایندگان آمریکا در حال تدوین تحریم هایی علیه متحدان حزب اهلل 
در لبنان است. مطابق این گزارش، افرادی که این قانونگذار آمریکایی 
احتماال قصد معرفی تحریم هایی علیه آنها را دارد »میشــل عون« و 

»نبیه بری« هستند.


