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افشاگریتکاندهندهویکیلیکس
ازارتباطاتسیاباداعشودیکتاتورهایجهان

موسس »ویکی لیکس« سازمان جاسوسی آمریکا 
)سیا( را »خطرناک« دانست و اعالم کرد، این سازمان 
تروریست ها را در سرتاسر جهان مسلح و دموکراسی 

را نابود کرده است.
به گزارش تسنیم، »جولیان آسانژ« سازمان »سیا« را 
سازمانی »خطرناک« دانســت و گفت این سازمان حامی 
»دیکتاتوری ها در سراسر جهان« است.آسانژ برای خبرگزاری 

»راشــاتودی« همچنین نوشت که این سازمان جاسوسی 
»تروریست ها را مسلح و دموکراسی را نابود کرده است. آسانژ  
با افشاگری های گسترده برای آمریکا دردسرهای جدی به 
جود آورده است.»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا که در 
تالش برای بازداشت آسانژ است، اتهامات جدیدی را متوجه 
او کرده است. انتشار 500 هزار سند بسیار محرمانه ارتش 

آمریکا، از جمله اتهامات آسانژ است.

استاددانشگاهکانادا:ازتهقلبممیگویم
مرگبرآمریکاومرگبراسرائیل

یک استاد دانشگاه کانادا اظهار داشت، از ته قلبم 
می گویم مرگ بر اســرائیل، مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

تکفیری ها.
پروفســور »آنتونی جیمز  هال« اســتاد دانشگاه کانادا در 
همایش بین المللی »افق نو« که روز گذشــته در تهران برگزار 
شد با اشاره به تالش سرویس های اطالعاتی غربی برای تضعیف 
جامعه ایران گفت: »از ته قلبم می گویم مرگ بر اسرائیل مرگ بر 
آمریکا و مرگ بر تکفیری ها«. وی ایران را »جزیره ثبات« خواند 

و افزود: »امروز جبهه دشمن بشریت از صهیونیسم و وهابیت و 
آمریکا در حال آماده سازی یک جنگ علیه ایران هستند. آنها 
تنها از سالح استفاده نمی کنند بلکه تبلیغات نیز به کار می برند 
که نمونه آن بی بی سی فارسی است.« به گزارش تسنیم، جیمز 
هال با بیان اینکه »باید از ارزش های خود دفاع کنیم«، اظهار 
داشــت: »باید امپراتوری آنها را شکسته و ارزش های خود را 
جایگزین آن کنیم. محور مقاومت یکی از این ارزش هاست که 

در سوریه و یمن تجاوز آنها را درهم می شکند.«
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یک اسیر سوری سرزمین اشغالی فلسطین به 14 سال زندان محکوم 
شد، اتهام وی افشای ارتباط رژیم صهیونیستی با گروه تروریستی تکفیری 

النصره عنوان شده است.
»صدقی المقت« از اهالی »مجدل شمس« در جوالن اشغالی به دلیل انتقال 
تصاویر و اطالعاتی از فعالیت های ارتش اسرائیل در جوالن برای حزب اهلل توسط 

رژیم صهیونیستی بازداشت شد.
بــه گزارش فارس به نقــل از پایگاه خبری »العهد«، المقــت در 25 فوریه 
)بهمن ماه( به دست سازمان اطالعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی )شاباک( 
به همراه 3 نفر دیگر بازداشت شد. آن سه نفر آزاد شده اند اما »المقت« به عنوان 
متهم اصلی پرونده به 14 سال زندان محکوم شد.این اسیر سوری در دادگاه گفت: 
»من اینجا محاکمه می شوم زیرا روابط اسرائیل با جبهه النصره )گروه تروریستی 
فعال در ســوریه( را افشــا کرده ام.«انتشار این خبر از سوی رسانه های خبری در 
حالی صورت می گیرد که قباًل نظارت سختی بر عدم انتشار اخبار مربوط به این 
اسیر صورت می گرفت. رژیم صهیونیستی از انتشار این خبر جلوگیری می کرد چرا 
که همیشه مدعی بود در سوریه دخالتی ندارد لیکن به اسارت گرفتن این شهروند 
سوری نشان می دهد که اسرائیل در بحران سوریه نقش پررنگی دارد و از تحوالت 
این کشور به نفع خود بهره برداری می کند. حمایت از تروریست های داعش و جبهه 
النصره، ارسال پول و سالح برای آنان و مداوا کردن تروریست ها در بیمارستان های 

اسرائیل نشان دهنده نقش این رژیم در جنگ افروزی ها در سوریه دارد.

سرویس خارجی-
تنهــا چنــد روز پس از 
آخرین آزمایش موشکی کره 
شــمالی در هفته جاری خبر 
آمریکا  و  کره جنوبی  رسیده، 
برای از ســرگیری مذاکرات 
آمادگی  اعالم  کره شمالی،  با 

کرده اند.
ســخنگوی وزارت اتحاد کره  
جنوبــی تنها چنــد روز پس از 
آخریــن آزمایش موشــکی کره 
شمالی در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و گفت که خطوط ارتباطی با 
کره شمالی ســال گذشته بسیار 
محدود شد و تالش می شود این 

مسیرها بار دیگر بازگشایی شود. 
موضع ابتدایی ما این اســت که 

ارتباط میان دو کره باید باز شود 
و بدیــن منظور نیز گزینه هایی  را 

بررسی کرده ایم.«
آخرین آزمایش موشکی کره 

شــمالی یکشنبه گذشــته انجام 
شــد که به گفته »پیونگ یانگ« 
آزمایشــی برای سنجش قابلیت 
پرتاب موشــکی بــا یک کالهک 
هسته ای بسیار بزرگ بوده است. 
منابع خبری کره جنوبی می گویند 
رئیس جمهور جدید این کشــور 
سیاست دوگانه تحریم و مذاکره 
با پیونگ یانگ را با هدف کنترل 
برنامه های موشکی و هسته ای آن 

در پیش گرفته است.
»نیکی هیلی« نماینده آمریکا 
در ســازمان ملل متحــد نیز روز 
گذشــته اعالم کرده واشــنگتن 
آمادگی دارد تا گفت وگوها با رهبر 

کره شمالی را از سر بگیرد. وی در 
عین حال این را هم اضافه کرده که 
این گفت وگوها تا زمانی که پیونگ 
یانگ آزمایشات موشکی و برنامه 
هســته ای خود را متوقف نکرده، 

صورت نخواهد گرفت!
پیونــگ یانگ که بــا وجود 
فشــارهای آمریــکا و متحدانش 
آزمایش های هسته ای و موشکی 
خود را در سال های اخیر افزایش 
داده است، ماه گذشته دو آزمایش 
دیگر انجام داد. این کشورمی گوید 
به فنــاوری تولید موشــک های 
قاره پیما دســت یافته و می تواند 

آمریکا را با خاک یکسان کند.

آمریکا و کره جنوبی بعد از آزمایش موشکی کره شمالی خواستار از سرگیری مذاکرات شدند!

در فلسطین اشغالی صورت گرفت
محکومیت اسیر سوری به 14 سال زندان

به اتهام افشای روابط اسرائیل با تکفیری ها

بنابر اعالم وزارت دفاع عراق، آزادی کامل شهر »موصل« از 
اشغال »داعش« بسیار نزدیک است.

وزارت دفاع عراق اعالم کرد، تاکنون حدود 90 درصد از مناطق شهر 
»موصل« از کنترل تروریست های داعش خارج شده و آزادسازی کامل این 
شهر، بسیار نزدیک است.در عرصه میدانی نیز اعالم کرده اند با پیروزی های 

جدید، فضا بر داعش در موصل تنگ تر شده است.
به گزارش ایسنا، »یحیی رسول« سخنگوی ارتش عراق هم اعالم کرده، 
نیروهای عراقی موفق شدند عناصر داعش را تنها در یک منطقه 12 کیلومتر 
مربعی محصور کنند و جنگنده های عراقی نیز با پخش اعالمیه هایی، به 

غیر نظامیان اطمینان دادند که عملیات رو به پایان است. 
»ســامر علی« یکی از فرماندهان نیروهای عملیاتی ارتش عراق نیز با 
گفتن اینکه »نیروهای امنیتی مشترک عراق وارد جنگ خیابانی شدیدی 
علیه عناصر داعشــی در محله »الرفاعی« شدند و توانستند دو مدرسه و 

یک پاسگاه پلیس را پس بگیرند« این گزارش را تکمیل کرد.
به گفته ســامر علی اعضای 800 خانواده ساکن در الرفاعی که تحت 
محاصــره داعش بوده اند نیز از این منطقه بیرون آورده شــدند. عالوه بر 
محله الرفاعی، نیروهای دولتی نیمی از محله »17 تموز« در غرب موصل 
را هم تحت کنترل گرفتند. این محله اولین منطقه ای اســت که داعش 

سال 2014 آن را اشغال کرده بود.
اعتراف آمریکا

همزمان، »جان دوربان« سخنگوی ائتالف ضد داعش به سرکردگی 
آمریکا هم اعتراف کرد: داعش در شرف شکست کامل در موصل است و 
نیروهای امنیتی عراق برای شکســت دادن داعش در مناطق دیگر آماده 

می شوند.
دوربان برای اینکه نقش ائتالف آمریکایی ضد داعش را در این پیروزی 
پررنگ نشــان دهد، مدعی شــد: ائتالف بین المللی بیش از 200 تونل و 

دست کم 100 موضع داعش را منهدم کرده است!
اما نام مناطق دیگری که قرار است در آنجاها عملیات شود را »حیدر 
عبادی« نخست وزیر عراق، ذکر کرد: وی گفت که یک عملیات نظامی در 
حد فاصل و مناطق مرزی استان های کربال و االنبار آغاز شده و هدف از 
آن، نابودی عناصر داعش در این مناطق اســت.  دو منطقه ای که در حد 
فاصل آنها عملیات فوق انجام می شود، »الرحالیه« و »النخیب« هستند. 
عبادی این را هم گفت که با آزاد شدن استان »نینوا« و شهر موصل، 
زمینه برای انجام عملیات آزادسازی شهر »الحویجه« در استان »کرکوک« 

فراهم می شود.
تروریست ها تسلیم شوند

وی از عناصر تروریستی داعش نیز خواست که خود را تسلیم کنند. 
عبادی گفت: »اگر تروریســت های داعش خود را تسلیم کنند، به صورت 

عادالنه محاکمه می شوند.
قیروان

عملیات علیه داعش در مناطق اطراف شهر اشغالی و مرزی قیروان در 
غرب موصل هم ادامه دارد. به گزارش تسنیم، نیروهای بسیج مردمی از روز 
جمعه تاکنون توانستند مناطق بسیاری را آزاد کنند. پیش بینی می شود 
که نیروهای بسیج به اطراف شهر قیروان برسند و عملیات آزادسازی این 

شهر را کلید بزنند.
همچنین، »هادی عامری« از فرماندهان بسیج مردمی عراق اعالم کرد، 
این نیروها همه اراضی تحت اشغال تروریست های داعش را صرف نظر از 

اینکه ساکنان آن چه کسانی هستند، آزاد خواهند کرد.

وزارت دفاع عراق: ارتش در یک قدمی 
پیروزی نهایی است

حمله با راکت به خودروی زرهی آل سعود در عوامیه
یک نظامی سعودی کشته و 5 نفر زخمی شدند

سرویس خارجی-
دنبال  به  کــه  »وبا«  بیماری 
حمالت وحشیانه آل سعود به یمن 
و محاصره کامل این کشور شیوع 
پیدا کرده جان ده ها یمنی دیگر 
را هم گرفت و شمار قربانیان را به 

209 نفر رساند!
وبــا، مصیبتــی که ایــن روزها 
خطرناک تر از تجاوز نظامی سعودی ها 
بــرای کودکان یمنی شــده اســت. 
اکنون ســایه  وحشــتناک خود را بر 
این کشور گسترده است. در روزهای 
اخیر موارد ابتال بــه بیماری وبا روند 
فزاینــده ای به خود گرفتــه و صنعا 
پایتخت و دیگر استان ها شاهد آن بوده 
اســت. این بیماری به دنبال حمالت 
وحشیانه آل ســعود به یمن و نابودی 
زیرســاخت های این کشور گسترش 
یافته اســت و محاصره ظالمانه یمن 

نیز ورود مواد غذایی و دارویی الزم به 
یمن را منتفی کرده اســت. به همین 
دلیــل آمار قربانیان ایــن بیماری به 
شدت در حال افزایش است. سعودی ها 

در چنین شرایطی نیز در حال بمباران 
این کشور هستند!

آناتولی،  خبرگــزاری  گزارش  به 
صندوق کودکان سازمان ملل متحد، 

»یونیسف« اما در این باره  اعالم کرد، 
»تاکنون 17هزار و 200 نفر در یمن 
به بیمــاری وبا مبتال شــده و تعداد 
تلفات این بیماری در مناطق مختلف 

این کشــور نیز بــه 209 نفر افزایش 
یافته اســت«. یونیسف روز سه شنبه 
نیــز از ابتالی 14 هزار نفر به بیماری 
وبا در یمن و مرگ 186 نفر بر اثر این 
بیماری خبر داده بود. برخی منابع اما 
شــمار مبتالیان را »ده ها هزار نفر« 

اعالم کرده اند.
اعالم وضعیت فوق العاده

وزارت بهداشت دولت نجات ملی 
یمن در صنعا، از روز یکشنبه به دلیل 
شیوع بیماری وبا وضعیت فوق العاده 
اعــالم کرده اســت. در بیانیه وزارت 
بهداشــت یمن آمده است: »با توجه 
به شــیوع گســترده، بیماری وبا در 
این  زیرمجموعه  بخش هــای  تمامی 
وزارتخانه، آماده باش اعالم می شود و 
از کلیه سازمان های بین المللی داخلی 
و کلیه طرف های مسئول می خواهیم 
کــه به ما برای مهار این بحران کمک 

کنند. بحرانی که یک مصیبت انسانی 
و بهداشــتی بی سابقه است.« بیماری 
وبا از طریق آب آلوده منتقل می شود 
و گرم شدن هوا، شیوع آن را گسترش 

داده است.
در هیمن حال، »عبدالعزیز صالح 
بن حبتــور« رئیس دولت نجات ملی 
یمن از دوســتان دولت و ملت یمن 
خواســت تــا در شکســتن محاصره 
سیاســی یمن کمک کننــد. وی در 
گفت وگو با شبکه المیادین، از ایران، 
ســوریه، عراق، لبنان، الجزایر، روسیه 
و چیــن به عنــوان دوســتان دولت 
و ملــت یمن نام بــرد و از آنها برای 
کشورش،  سیاسی  محاصره  شکستن 
کمک خواست و تاکید کرد که کلیه 
قطعنامه های شــورای امنیت در حق 
یمن، همگی با پول سعودی ها تصویب 

شده است.

شمار قربانیان وبا در یمن از مرز 200 تن گذشت 
مردم یمن از ایران درخواست کمک کردند

سرویس خارجی-
ســردبیر روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« با ارائه تحلیلی درباره 
سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری آمریکا به منطقه غرب آسیا، نوشت 
که »دونالد ترامپ« تحت پوشش »ایران هراسی«، قصد چپاول ثروت 

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را دارد.
ترامپ قرار اســت ســوم خرداد به عربســتان برود و این سفر هرچند در 
جایــگاه رئیس جمهــور آمریکا صورت می گیرد، ولــی از نقش دیرینه وی به 
عنوان یک »دالل« و »کارچاق کن« چیزی کم نمی کند. »عبدالباری عطوان« 
سردبیر روزنامه »رای الیوم« چاپ لندن که به عنوان یک تحلیلگر برجسته، در 
روشنگری جهان عرب نقش مهمی دارد، اتفاقا روی همین جنبه سفر ترامپ 
به عربســتان انگشــت می گذارد و می نویسد، »ترامپ در حال تجارت است و 
عربستان برای اینکه حمایت آمریکا را به دست آورد، در حال خرید تسلیحات 

و باج دادن به واشنگتن است.«
در خبرها آمده اســت که با ورود ترامپ به ریاض، قراردادهای تسلیحاتی 
میان طرفین که ارزش آنها معادل 100 میلیارد دالر اســت، نهایی می شود و 
این خریدها از آمریکا تا 300 میلیارد دالر طی دهه آینده افزایش خواهد یافت.

عطوان در یادداشت خود متذکر می شود که »ریاض در حال حاضر حال 
و روز خوبی ندارد و به سختی قادر است قراردادهای تسلیحاتی را تامین مالی 
کند، ولی ناچار اســت و می داند که هستی نظام آل سعود به این قراردادها و 

باج دادن هاست.«
رئیس جمهــور آمریکا که یک تاجر باتجربه اســت، به خوبی می داند که 
چگونه حاکمان عربســتان و شیوخ عرب را سرکیسه کند و برای اینکه بتواند 

آنها را تا آخر بدوشــد و پول ها را به اقتصاد بیمار آمریکا تزریق کند، از گزینه 
»ایران هراسی« برای نیل به هدف پلید خود استفاده خواهد کرد. عطوان در این 
رابطه می نویسد که »دولت ترامپ از »خطر ایران« به عنوان یک »مترسک« 

برای گرفتن پول های عربستان استفاده می کند.«
سردبیر »رای الیوم« ادامه می دهد: »ترامپ از عربستان و کشورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس خواسته تا بهای حمایت آمریکا از آنها را پرداخت کنند. او 
یک تاجر است و حمایت او از کشورهای مذکور، نمی تواند رایگان باشد. لذا، توافق 
می شود که طی قراردادهای تجاری، این بها پرداخت شود. برخی از این قراردادها 
نظامی)تسلیحاتی( و برخی دیگر سرمایه گذاری هستند. به همین دلیل است 
که شاهزاده »محمد بن سلمان« دو ماه قبل از سرمایه گذاری 200میلیاردی 

عربستان در زیرساخت های آمریکا طی چهار سال آتی خبر داده بود.«
به هر حال، ترامپ به ریاض می رود تا رونق برای اقتصاد آمریکا را با جنگ 
برای کشورهای منطقه معامله کند. در این معامله سیاه، ریاض نیز همه چیز 
را می بازد، هم ثروت عربســتان را بــه تاراج می دهد و هم تمام حیثیت رژیم 
آل سعود را بر باد می دهد)البته اگر حیثیتی باقی مانده باشد( و کم کم زمینه 

را برای اعتراضات عمومی داخلی و منطقه ای فراهم می کند. 

رئیس کمیته امور اســرا و آزادگان فلســطینی گفته رهبر اسرای 
اعتصاب کننده در اعتراض به بی توجهی رژیم صهیونیستی به مطالبات 

اسرا، از نوشیدن آب نیز دست کشیده است.
»عیســی قراقع« رئیس کمیته امور اسرا و آزادگان فلسین اعالم کرد »مروان 
البرغوثی« رهبر اسرای اعتصا ب کننده فلسطینی که بیش از یک ماه است به همراه 
2000 اسیر دیگر دست به اعتصاب غذا زده، به دلیل بی توجهی رژیم صهیونیستی 
به مطالبات اسرا، از نوشیدن آب  هم دست کشیده است این 2000 اسیر فلسطینی 
پس از اعتصاب غذای » البرغوثی« و در حمایت از ایشان دست به اعتصاب زده اند!

به گزارش فارس، به نقل از خبرگزاری فلســطینی »سما«، البرغوثی پیش تر 
تهدید کرده بود در صورتی که اداره امور زندان ها به درخواســت های اسرا پاسخ 
ندهد از نوشیدن آب نیز دست خواهد کشید و اکنون تهدید خود را عملی کرده 
اســت. از بارزترین مطالبات اسرا، پایان بازداشــت موقت یا اداری، پایان حبس 
انفرادی، پایان ممنوعیت دیدار اســرا با خانواده هایشان، پایان اهمال پزشکی و... 
است که پیش تر با اعتصاب غذا به بسیاری از آنها رسیده بوده اند. این اسرا در حالی 
وارد دومین ماه اعتصاب غذای خود می شــوند که حال بسیاری از آنها »وخیم« 
اســت و به بیمارستان  منتقل شده اند.کمیته رسانه ای هیئت امور اسرا و آزادگان 
فلســطینی و باشگاه اسیران هم اعالم کرد، ده ها نفر از اسیران اعتصاب کننده به 
علت بیهوش شدن پی در پی و استفراغ خون، پایین بودن فشار خون و سرگیجه 
به بیمارستان  منتقل شده اند. برخی کارشناسان می گویند اعتصاب آب این اسرا 
می تواند فشارها علیه رژیم صهیونیستی را دو چندان کند.از سوی دیگر جنبش فتح 
نیز روز یکشنبه آینده را روز اعتصاب کامل در همبستگی با اسیران اعتصاب کننده 
در زندان های اســرائیلی اعالم کرد و رژیم صهیونیستی را مسئول کامل وضعیت 
خطرناک زندگی اســیران اعتصاب کننده دانست. این جنبش همچنین نسبت به 
پیامد فوت اسیران فلسطینی به رژیم صهیونیستی هشدار داد. گفتنی است هیچ 
یک از کشــورهای مرتجع عربی و کشورهای غربی کوچکترین واکنش انتقادی 
درباره این وضع از خود نداشــته اند و هیچ یک از آنها برای وضعیت 2000 اسیر 

فلسطینی ابراز نگرانی نکرده اند!

پس از 31 روز اعتصاب غذا

اسیران فلسطینی آماده اعتصاب خشک می شوند

سرویس خارجی -
همزمان با جنجال های ســریالی دونالد ترامپ، درخواست ها 
برای استیضاح وی نیز شدت گرفته طوری که عالوه بر رسانه ها، 
مردم و برخی از سناتورها نیز در این مورد دست به کار شده اند.

دونالــد ترامپ رئیس جمهور جنجالی آمریکا از همان ابتدای ورود به 
سیاست در سال گذشته با حاشــیه های زیادی مواجه بود. نوع پوشش، 
انتخاب کلمات عجیب برای بیان منظور، نوع نگاه به اروپا و همچنین حمله 
به متحدان آمریکا از همان روزهای نخســت وی را به »رئیس جمهوری 
غیر معمول« تبدیل کرد. در تازه ترین جنجال پیرامون رئیس کاخ سفید، 
مخالفان ترامپ وی را متهم کرده اند که در دیدار با »سرگئی الوروف« وزیر 
خارجه و »سرگئی کیسلیاک« سفیر روسیه در واشنگتن، اطالعات »فوق 
محرمانه« را در اختیار آنها قرار داده اســت. به عقیده برخی کارشناسان، 
این اتهام عزم برخی سیاستمداران آمریکایی برای استیضاح دونالد ترامپ را 
به دنبال داشته است. عالوه بر این  ، عده ای برکناری رئیس اف  بی آی را نیز 
از اقدامات بحران زای ترامپ می دانند. در آمریکا گفته می شود، اصلی ترین 
انگیزه برای برکناری »جیمز کومی« رئیس سابق اف بی آی، آغاز تحقیقات 
وی در باره رابطه احتمالی دولت ترامپ با کرملین بوده است. این نظریه از 
آنجا قوت پیدا می کند که به احتمال زیاد فردی صندلی ریاست اف بی آی 
را بدست می گیرد که کامال به دونالد ترامپ وفادار باشد تا روند تحقیقات 
پیرامون ارتباط کاخ سفید و کرملین را فیصله داده و بتواند به سازشی در 
این باره دست یابد. اکنون اما همه این مباحث دست به دست هم داده و 

درخواست ها برای استیضاح ترامپ را افزایش داده است.
مردم علیه ترامپ

به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، نتایج نظرسنجی 
»پابلیک پالیسی« نشان می دهد، 48 درصد آمریکایی ها معتقدند که دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور کشورشان باید استیضاح شود. یک سناتور عضو کنگره 
آمریکا نیز روز سه شنبه اعالم کرده در صورتی که ترامپ از رئیس پیشین 
اف بی آی خواسته باشد که تحقیقات درباره  روابط کاخ سفید با روسیه را 
متوقف کند، اســتیضاح خواهد شد.  »اَل گرین« نماینده دموکرات کنگره 
آمریکا هم ضمن درخواست استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، 
گفته کنگره باید ثابت کند قوانین برای همه به طور یکسان اجرا می شود. 
»گرین« این را هم گفته که اخراج جیمز کومی تالشی برای ارعاب و مانع 
شدن از بررسی اف بی آی درباره ارتباط های غیر قانونی احتمالی افراد در 

ستاد انتخاباتی ترامپ و روسیه بود.
واکنش کاخ سفید

این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش هایی 
که وی را به درز دادن اطالعات محرمانه به روســیه متهم می کنند گفته 
از »حق مسلم« برای تبادل حقایق با روسیه برخوردار است. پیش از این 
رسانه های آمریکا گزارش داده بودند که رئیس جمهور آمریکا، در دیدار با 
وزیر خارجه روسیه اطالعات بسیار حساس و  طبقه بندی شده ای را در 
رابطه با گروه تروریستی داعش لو داده است. »هربرت مک مستر«، مشاور 
امنیــت ملی آمریکا نیز در این مورد تاکید کرده مذاکرات ترامپ با وزیر 
خارجه روســیه »کامال به جا و مناسب« بوده و مطابق با تشریک منظم 
اطالعات میان رئیس جمهور و برخی از رهبران خارجی صورت گرفته است. 
در همین حال، برخی  منابع خبری می گویند رژیم صهیونیســتی منبع 
اطالعاتی بوده که »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا آنها را به روسیه 
درز داده است. روزنامه دیلی بیست هم در گزارشی در همین باره نوشته 
»اسرائیل یکی از مهم ترین متحدان و گردآورندگان اطالعات خاورمیانه برای 
آمریکا است و اطالعات لو رفته ممکن است به دست ایران هم رسیده باشد.«

عناصر طالبان و داعش پنج شهرستان و یک مرکز رادیو و تلویزیون 
را در شرق افغانستان مورد حمله قرار دادند.

5 شهرستان »سرکانو«، »مروره«، »وته پور«، »چپه دره« و »شیگل« در استان 
»کنر« و مرکز رادیو و تلویزیون شهرســتان »جالل آباد« استان »ننگرهار« طی 
48 ســاعت اخیر هدف حمله عناصر طالبان و داعش قرار گرفته است. در پنج 
استان که از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفته به شدت درگیری جریان دارد 

و داعش نیز مرکز رادیو و تلویزیون جالل آباد را تسخیر کرده است.
به گزارش تســنیم، مقامات استان »کنر« در شرق افغانستان اعالم کردند 
حمله طالبان به پنج شهرستان فوق تقریبا مهار شده است. با این حال، برخی 
منابع محلی از ادامه یافتن درگیری شدید در شهرستان های »وته پور«، »چپه دره« 

و »سرکانو« خبر داده اند.
»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان ضمن تایید حمالت عناصر طالبان به 
شهرستان های فوق، اعالم کرده که چهار پاسگاه امنیتی را در منطقه »گوسلک« 

به تصرف درآورده اند.
همزمان از اســتان ننگرهار خبر رسیده، سه تروریست مسلح در حالی که 

جلیقه های انفجاری به خود بسته بودند، وارد ساختمان رادیو و تلویزیون شهر 
جالل آباد شدند. دو تن از این مهاجمان خود را منفجر کردند و درگیری میان 

نیروهای پلیس با نفر سوم، مدتی ادامه داشت.
در ارتباط با شــمار تلفات و زخمی های این حادثه، گزارش دقیقی نرسیده 

است. 
گروه تروریســتی داعش مســئولیت این عملیات را برعهده گرفته است. از 

سرنوشت این درگیری ها گزارشی منتشر نشده است.
از اســتان »قندهار« هم خبر رســیده، بر اثر دو انفجــار پیاپی در منطقه 
»چوک مدد« شــهر قندهار، دو نفر کشــته و 10 تن دیگر نیز زخمی شده اند. 
در انفجار نخســت، یک خودروی پلیس هدف قرار گرفت. کشــته ها و بیشتر 
زخمی های این حادثه از نیروهای پلیس هســتند.  هیچ گروهی مسئولیت این 

انفجار را برعهده نگرفته است.
رد فهرست حکمتیار

از تحوالت سیاســی افغانستان هم خبر رسیده مقامات شورای عالی صلح 
افغانستان اعالم کرده اند، فهرست 100 نفری حزب »اسالمی« که برای جذب در 

نهادهای امنیتی ارائه شده بود، توسط کمیسیون اجرای توافق صلح رد شده است.
»گلبدین حکمتیار« که رهبری حزب اسالمی را برعهده دارد، پس از امضای 
توافق صلح با دولت کابل، اخیرا وارد این شــهر شــده است. ظاهرا یکی از مفاد 
توافق، جذب شــماری از عناصر مسلح حزب در دستگاه های نظامی و امنیتی 

افغانستان بوده است.
در فهرســت پیشنهادی حزب اسالمی که برای استخدام در وزارت دفاع و 
وزارت کشور ارائه شده بود، 80 نفر از اعضای این حزب برای وزارت دفاع و 20 

نفر نیز برای وزارت کشور پیشنهاد شده بودند.
مسئول روابط بین الملل دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان درباره علت 
رد فهرست فوق، گفته به دلیل عدم کسب معیارهای الزم، این فهرست رد شده 

است. گفته می شود این افراد برای پست های عالی پیشنهاد شده بودند.
پیش از این مسئول مطبوعاتی حزب اسالمی از معرفی دست کم 3500 تا 
4000 نفر از جنگجویان حزب برای استخدام در صفوف نیروهای امنیتی خبر 
داده بود. کارشناسان می گویند، علت اصلی خودداری دولت از جذب افراد فوق، 

نگرانی از حرکت های واگرایانه و یا حتی وقوع کودتا بوده است.

وزارت کشور عربستان اعالم کرده که در جریان حمله راکتی به یک 
خودروی زرهی در منطقه العوامیه عربستان یک افسر پلیس کشته و 5 

نظامی دیگر زخمی شده اند.
وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه ای اعالم کرده خودروی زرهی نظامیان 
سعودی صبح سه شنبه در محله »المسوره« در العوامیه، هدف حمله راکتی »عناصر 
تروریســتی« قرار گرفته است. در ادامه بیانیه آمده که در این حمله راکتی، یک 
نظامی سعودی کشته و پنج نفر دیگر نیز زخمی شده اند. به گزارش فارس، وزارت 

کشور نوع راکت شلیک شده را از نوع »آر پی جی« عنوان کرده است.
نیروهای نظامی عربســتان از 20 اردیبهشــت با ادوات سنگین نظامی شهر 
العوامیه را هدف حمله قرار می دهند. این شــهر همچنان تحت محاصره است و 
تاکنون چندین درگیری میان نیروهای پلیس و معترضان صورت گرفته اســت. 
نیروهای آل سعود در روزهای اخیر چندین خانه را هم در منطقۀ تاریخی و قدیمی 
المســوره بر سر شیعیان تخریب کرده اند. آل ســعود مدعی است در این منطقه 
قصد اجرای طرح نوسازی دارد. نیروهای سعودی با استفاده از تیربار و سالح های 
نیمه سنگین خانه ها و مساجد العوامیه را هدف قرار می دهند که در اثر آن تاکنون 
اماکن مســکونی مردم به شــدت آسیب دیده و این حمالت حجم گسترده ای از 
ویرانی ها را به همراه داشــته است. تصاویر انتشــار یافته از درون العوامیه بیانگر 
استفاده نیروهای رژیم سعودی از بمب های آتش زا در گلوله باران محله المسوره 
در العوامیه است. نیروهای امنیتی سعودی تاکنون طی چند نوبت به این روستای 
قدیمی که زادگاه شــیخ نمر است حمله کرده  و منازل زیادی را تخریب کرده  اند. 
از سوی دیگر نیروهای واکنش سریع سعودی هم مدعی هستند این روستا باید 
برای مقابله با ناامنی و تروریسم به سرعت تخریب شود زیرا آن را »الهام بخش مردم 
معترض« می دانند. نیروهای امنیتی ســعودی که از روز چهارشنبه هفته گذشته 
حمالت خود به منطقه العوامیه را آغاز کرده اند، روز جمعه گذشته مسجد »السید 
محمد« واقع در محله المســوره را با خمپاره هدف قرار داده و به طور کامل آن 
را تخریب کردند که در پی این حمالت سه نفر شهید شدند. این روستای 100 
ســاله که محل تولد »شیخ نمر« اســت، در حقیقت نمادی از مقاومت در شرق 

عربستان به شمار می رود. 

سخنگوی فرماندهی نیروهای 
مرکزی آمریــکا اعالم کرد، یک 
یگان توپخانــه ای از تفنگداران 
دریایی این کشور با هدف کمک 
به آزادسازی شــهر »رقه«، وارد 

سوریه شدند.
طرح ترامپ برای قطع حوزه نفوذ 
دولــت مرکزی ســوریه، وارد مرحله 
عملیاتی شد؛ در چارچوب این طرح که 
قرار است در مناطق جنوبی، شرقی و 
شمالی سوریه به اجرا درآید، واشنگتن 
می خواهد دمشق را مقابل عمل انجام 
شده قرار دهد و قبل از ارتش سوریه، 
مناطق اشغالی تکفیری ها را به دست 
شبه نظامیان تحت نفوذ خود فتح کند.
البته، این طرح پیش از به قدرت 
رســیدن ترامپ )بهمن ماه گذشته( 
بــه طور خزنده در حال اجرا بوده، اما 
اکنون که پیروزی های مقاومت و ارتش 
سوریه سرعت گرفته، آمریکا نیز طرح 

خود را شتاب بیشتری داده است.

در همیــن چارچــوب، دیــروز 
سخنگوی فرماندهی نیروهای مرکزی 
آمریکا رسماً ورود واحدهای جدیدی از 
تفنگداران آمریکایی به داخل سوریه را 
اعالم کرد. به گزارش فارس، سخنگوی 
فوق گفت: این یــگان جدید به طور 

موقت، وظیفه پشتیبانی را در مناطق 
عملیاتی مشــترک به منظور تضمین 

شکست پایدار داعش برعهده دارد.
در حال حاضر تمام تالش آمریکا 
این اســت که رقه به دست نیروهای 
ارتش ســوریه آزاد نشود، بلکه تحت 

کنترل شــبه نظامیان کرد موسوم به 
»نیروهای دموکراتیک سوریه« درآید.
البته، آمریکا همان طور که گفته 
شــد، همین برنامه را توســط دیگر 
عوامل خود موســوم به »ارتش آزاد 
ســوریه« برای جنوب سوریه در نظر 

دارد و می خواهــد »درعــا« را تحت 
اشغال آنها درآورد.

البته، طبیعی اســت که همه این 
اقدامات تحت پوشــش صورت گیرد. 
به عنوان مثال، سخنگوی فرماندهی 
نیروهــای مرکزی آمریــکا گفت که 
نیروهای جدیــد آمریکایی جایگزین 
400 نفــر از نیروهــای یگان یازدهم 
تفنگداران آمریکایی می شوند. نفرات 
یــگان یازدهم ماه مــارس )فروردین 

گذشته( وارد سوریه شده بودند.
نیروهای  فرمانده  ووتل«  »جاش 
مرکزی آمریکا پیش از این اعالم کرده 
بود که تفنگــداران آمریکایی وظیفه 
پشتیبانی کامل نیروهای کرد سوریه 
و کمک های لجستیک به آنها را برعهده 

خواهند داشت.
با توجه به سفر قریب الوقوع ترامپ 
به ریــاض و تل آویو، احتماالً حمایت 
آمریکا از تروریســم در سوریه، ابعاد 

تازه ای به خود می گیرد.

همزمان با این تحوالت، تســنیم 
به نقــل از رویترز گزارش داد، وزارت 
خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی 
را علیه پنج فرد و همین تعداد شرکت 
به اتهام ارتباط با دولت قانونی سوریه، 

به اجرا درآورده است.
سایر رویدادها

»موگرینی« مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا اعالم کرد، اروپا 
از حل سیاسی بحران سوریه حمایت 

می کند.
* وزارت خارجه سوریه با ارسال 
دو نامــه برای دبیرکل ســازمان ملل 
و رئیس شــورای امنیــت، اعالم کرد 
که ائتالف آمریکایــی ضد داعش در 
»دیرالزور« و »رقه« مرتکب کشــتار 

غیرنظامیان سوری شده است.
* »ری مک گورن« افسر سابق سیا 
به شبکه المیادین گفت: ادعای ترامپ 
در مورد حمله شیمیایی توسط ارتش 

سوریه، دروغ است.

ورود صدها نظامی تازه نفس آمریکایی به سوریه به بهانه مبارزه با داعش

درخواست ها برای استیضاح ترامپ باال گرفت 
سناتور آمریکایی: احتمال استیضاح وجود دارد


