پرونده فساد رئیسجمهور غربگرای برزیل
روی میز دادگاه عالی

دادگاه عالی برزیل تحقیقات علیه فســاد مالی
«میشل تامر» ،رئیسجمهور غربگرای این کشور را
که به بهانه مبارزه با فساد! زمام امور این کشور را به
دست گرفته بود تصویب کرد.
«میشــل تامر» ،رئیسجمهور برزیــل که منتقدانش
میگویند دو سال پیش با کودتا در برزیل قدرت را به دست
گرفت ،متهم شده که با پرداخت رشوه به عنوان حقالسکوت
به «ادواردو کانها» ،سیاستمدار برزیلی که به خاطر فساد،
شنبه  30اردیبهشت ۱۳۹۶
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پولشویی و فرار مالیاتی در سال جاری میالدی زندانی شده،
موافقت کرده بود.همزمان با انتشــار این گزارش ،هزاران
برزیلی نیز در شــهر «ریودو ژانیرو» با برپایی تظاهرات و با
ســر دادن شعار « تامر کنار بکش» از وی خواستند فورا از
قدرت کنارهگیری کند« .تامر» با رد اتهامات گفته استعفا
نمیدهد .در حال حاضر یک سوم از کابینه برزیل به خاطر
اتهام فساد تحت تحقیق قرار دارند .رئیسجمهور پیشین
این کشور هم به اتهام فساد برکنار شد.
 20مه 201۷

محافظان اردوغان
در واشنگتن مخالفان را کتک زدند
آمریکا سفیر ترکیه را احضار کرد

در پی حمله محافظان اردوغان به تجمع مخالفان وی در واشنگتن
که بعدها مشخص شد ،با دستور رئیسجمهور ترکیه صورت گرفته است،
اختالفات بین دو کشور مجددا ً باال گرفته است.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای گفته نسبت به درگیری میان محافظان
و مخالفان رجب طیب اردوغان در جریان سفر رئیسجمهور ترکیه به واشنگتن که
موجب زخمی شدن دست کم  ۱2نفر شد ،نگران شده است .ماجرا از این قرار است
که اعضای امنیتی همراه اردوغان ،مردم معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن این حمله ،آن را اقدام علیه آزادی بیان اعالم
کرد .طبق گزارشها ،آمریکا سفیر ترکیه را برای ادای توضیحات احضار کرده است.
سفارت ترکیه در آمریکا نیز در توجیه رفتار محافظان اردوغان در بیانیهای اعالم
کرده «برخی افراد در جریان تظاهرات با انجام اقدامات خصومتآمیز ،شهروندان
ترکیهای را که به صورت صلحآمیز برای اســتقبال از رئیسجمهور تجمع کرده
بودند ،تحریک کردند ».گفتنی است در جریان این درگیریها شماری از مخالفان
اردوغان به شدت مجروح شدند.

ادامه پیشروی ارتش عراق در موصل
حشدالشعبی  2فرودگاه مهم را از داعش پس گرفت

همزمان با شتاب گرفتن حمالت ارتش عراق به آخرین مواضع داعش
در «موصل» ،نیروهای بسیج مردمی  2فرودگاه مهم را از تروریستهای
تکفیری پس گرفتند.
داعش در موصل در حال محو شدن است و نظامیان و بسیج هر لحظه ،عرصه
را بر این گروه تروریستی تنگتر میکنند .به گزارش ایسنا ،فرماندهان ارتش عراق
گفتند ،مناطق «الرفاعی» و «الربیع» در غرب موصل هم از کنترل داعش خارج شده
است .تکفیریها هم برای جلوگیری از پیشروی ،حدود  30خودرو را بمبگذاری و
آماده انفجار کردند و در منازل مردم ،بمب و مین کار گذاشتند و حتی شماری از
غیرنظامیان را در منطقه «الصحه» به عنوان سپر انسانی وارد میدان نبرد کردهاند.
اما ،علیرغم این اقدامات غیر انسانی ،تروریستها همچنان در حال عقبنشینی
به بخش قدیمی موصل هستند.

آزادسازی فرودگاه

همزمان با پیشــروی نیروهای دولتی در داخل شهر موصل ،نیروهای بسیج
مردمی در غرب استان نینوا و حومه شهر «قیروان» ،فرودگاه نظامی «سهل سنجار»
را از کنترل داعش خارج کردند .برخی گزارشها حاکی است ،تعداد فرودگاههای
آزاد شــده به عدد  2رسیده است .نیروهای بسیج مردمی هفت روز قبل عملیات
آزادســازی شهر «قیروان» واقع در منطقه مرزی استان «نینوا» و سوریه را آغاز
کردند و طی این مدت ،بسیاری از روستاهای منطقه آزاد شده و نیروهای بسیج
به مجاورت شهر قیروان رسیدهاند .در آخرین نبردها نیز  27تکفیری به هالکت
رسیدند .این عملیات بسیج البته مقامات آمریکا و ترکیه را نگران کرده است .چرا
که حضور بسیج در منطقه حساس مرزی ،طرحهای آنها را نقش برآب میکند.

پیام عبادی به بشار اسد

به گزارش تسنیم« ،حیدر عبادی» نخستوزیر عراق نیز طی پیامی شفاهی
به «بشــار اسد» رئیسجمهوری سوریه ،خواســتار تقویت همکاری در مبارزه با
تروریسم ،میان دو کشور شد .عبادی در این پیام ،که توسط «فالح الفیاض» مشاور
امنیت ملی عراق به اطالع بشار اسد رسانده شده ،خصوصاً از رئیسجمهور سوریه
خواست ،تالشها برای مبارزه با داعش در مرزهای مشترک را با عراق هماهنگتر
کند.در همین حال« ،هادی عامری» از فرماندهان بسیج عراق گفته« :عملیات در
منطقه مرزی ،از نیمه شــعبان (جمعه گذشته) تا امروز در جریان است«».احمد
االســدی» سخنگوی بسیج مردمی نیز به شبکه «المیادین» گفته« :فعالسازی
اتاق چهارجانبه بغداد (متشــکل از سوریه ،ایران ،عراق و روسیه) برای هماهنگی
جهت از بین بردن تروریسم ضروری است».وی تصریح کرده «باید اتاق بغداد ،به
ویژه در سایه پیشروی ارتش سوریه به سمت مرز مشترک با عراق و نیز پیشروی
نیروهای عراقی و بسیج مردمی به سمت مرز مشترک با سوریه ،بیشتر فعال شود .ما
طرحهای راهبردی برای آزادسازی مناطق مرزی عراق با سوریه را تدوین کردهایم.
خبر دیگر از عراق اینکه« ،نوشــیروان مصطفی امین» رهبر حزب «گوران»
کردســتان عراق و از مؤسســان حزب «اتحادیه میهنی کردستان عراق» در سن
 73سالگی درگذشت.

پس از اعزام صدها نظامی به سوریه

آمریکا  50هزار تفنگدار
به افغانستان اعزام میکند
رئیسجمهور آمریکا در راســتای راهبرد تقویت نظامیان این
کشور در منطقه غرب آسیا 50 ،هزار تفنگدار آمریکایی دیگر را به
افغانستان اعزام میکند.
«دونالد ترامپ» که برخالف وعدههای انتخاباتی خود ،روز به روز بر تعداد
نظامیانش در غرب آســیا میافزاید ،و اخیرا صدها تفنگدار به سوریه اعزام
کرده اســت ،قصد دارد 50هزار تفنگدار آمریکایی به افغانستان اعزام کند.
اعزام این نیروها در ظاهر ،به درخواست ژنرالهای آمریکایی برای محافظت از
کابل مقابل جنگجویان طالبان صورت میگیرد .هرچند طالبان در افغانستان
قدرتمند شده ،ولی اصوال برنامه آمریکا در این کشور ،مبارزه با تروریسم و
استقرار امنیت نیست .گواه این سخن اینکه اخیرا منابع محلی در شمال و
شرق افغانستان گفتند که هواپیماها و هلیکوپترهای ناشناس از داعش و
یا طالبان حمایتهای لجستیکی کردهاند .شکی نیست که این هواپیماها
یا به آمریکاییها و یا به متحدان واشنگتن تعلق داشتهاند.
طی هفتههای اخیر آمریکا ســه تا پنج هزار نظامی به افغانستان اعزام
کرده است .رسانههای آمریکایی هم در این میان ،مدعی میشوند که نظامیان
افغان توان برقراری امنیت در افغانستان را ندارند.

ناتو

رویترز :تیم ترامپ در ایام انتخابات
 18بار با روسیه تماس برقرار کرده بود

همزمان بــا آمریکا ،ناتو نیز اعالم کرده قصــد دارد نیروهای خود در
افغانســتان را تقویت کند .به گزارش تسنیم ،ژنرال «سکاپاروتی» فرمانده
نیروهای آمریکایی و ناتو در اروپا ،ژنرال «دنفورد» رئیس ستاد ارتش آمریکا
و ژنرال «نیکلسون» فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به منظور
بازنگری در ماموریت خود در افغانســتان ،پنجشنبه نشست برگزار کردند.
در نشست این افراد که «کمیته نظامی ناتو» محسوب میشوند ،در مورد
تقویت نظامی در افغانستان تصمیم گرفته شد.
«سکاپاروتی» در پاسخ به درخواست «نیکلسون» برای افزایش نیروهای
خارجی در افغانستان ،بر لزوم اعزام هرچه سریعتر نیروهای خارجی بیشتر
به افغانســتان تاکید کرد.وی افزود« :هرچه سریعتر خأل نیروهای خارجی
در افغانستان باید پر شود».
این ژنرال ارشد آمریکایی گفت« :پیشنهاد افزایش نیروهای خارجی در
افغانستان مطرح شده است و ما در آستانه برگزاری اجالس رهبران کشورهای
عضو ناتو قرار داریم ،فکر نمیکنم که توافق در این مورد وقت زیادی ببرد».

مقامهای آمریکایی میگویند «مایکل فلین» و
سایر مشاوران کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در
چند ماه منتهی به انتخابات ریاست جمهوری این
کشور حداقل  ۱۸مکالمه یا ایمیل مخفی و اعالم
نشده با مقامهای روسی داشتهاند.
بنابر اعالم مقامهای فعلی و سابق آمریکا« ،مایکل
فلین» ،مشــاور ســابق امنیت ملی کاخ سفید و سایر
مشاوران کمپین انتخاباتی ترامپ در  7ماه آخر رقابتهای
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صفحه آخر
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بعد از بیاعتنایی کره شمالی به تهدیدها

واشنگتن :پیونگیانگ به ما اعتماد کند
ترامپ شخص ًا آماده مذاکره است

در پی بیتوجهی پیونگ یانگ
به تهدیدهای آمریکا رئیسجمهور
آمریکا از آمادگی خود برای مذاکره
با کره شمالی خبر داد.
دونالد ترامــپ رئیسجمهور
آمریــکا در جریان دیــدارش با
«هونگ سوک هیون» نماینده ویژه
کره جنوبی از آمادگی خود برای
تالش جهت رســیدن به صلح در
شبه جزیره کره از طریق دستیابی
به توافقی با کره شمالی به شرط

وجود «شــرایطی مشخص» خبر
داد.
این در شــرایطی اســت که
ترامپ پیشــتر گفته بود که همه
گزینهها از جملــه گزینه نظامی
برای پاسخ به آزمایشهای موشکی
و هستهای کره شمالی روی میز
اســت .ترامپ این را هم گفته که
حاضر اســت با رهبر کرهشمالی
دیدار کند.
آمریکا شماری از کشتیهای

جنگی خود را به ســواحل شبه
جزیره کره اعزام کرده اما این امر
باعث نشد که کره شمالی روز 15
ماه مه جاری موشک بالستیکی را
با موفقیت آزمایش نکند
به گزارش تســنیم به نقل از
پایگاه خبری «النشره» ،فرستاده
ویژه رئیسجمهــور کره جنوبی
پــس از رایزنی با مقامات ارشــد
آمریکایی گفت که آمریکا انتظار
دارد کره شــمالی به «دشــمن»

نبودن آمریکاییها با این کشــور
اعتماد داشته باشند.
محور اصلی دیدارهای هیون
مسئله کره شمالی و خصومتهای
روزافزودن آمریکا با این کشــور
است ،خصومتهایی که با مقاومت
پیونگیانگ و چنگ و دندان نشان
دادن آمریکاییها ،شرق آسیا را به
مرز بحران کشیده است.
کره شمالی برنامه رو به رشد
موشکی و هســتهای دارد و بارها

اعالم کرده که ایــن برنامه برای
دفاع از کیان پیونگیانگ در برابر
حمله احتمالی آمریکاست.
حملــهای که با لشکرکشــی
آمریکاییهــا در گرداگــرد کره
شــمالی ،امــری غیرمحتمل به
شمار نمیآید.
از سوی دیگر به گفته مقامات
آمریكایی ،ناو هواپیمابر «یواساس
رونالــد ریگان» آمریــكا پس از
آزمایش موشــكی كرهشمالی در

حال حركت به سوی شبهجزیره
كره اســت .این مطلب را شبکه
تلویزیونی ســیانان با استناد به
اظهارات دو مقام نظامی آمریکایی
اطالع داده است.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع
آمریکا ،نــاو هواپیمابر «یواساس
رونالــد ریــگان» در رزمایــش
مشترک با ناوگروه تحت رهبری
ناو هواپیمابر «کارل وینســون»
شرکت خواهد کرد.

با تحریم دیوان عالی این کشور

آمریکاییهــا در ادامه
روند دخالت در امور داخلی
ونزوئال و در حمایت آشکار
از آشوبگران این کشور ۸
قاضی ارشــد دیوان عالی
این کشور را تحریم کردند.
اوضاع در ونزوئال ماههاست
که بحرانی اســت .آشوبگران
طرفــدار غــرب کشــور را به
آشوب کشــیدهاند .تورم بیداد
میکند و اقتصاد کشور نیز در
حال فروپاشــی است ،تاکنون
 42نفــر کشــته و صدها نفر
زخمی شــدهاند .آشوبگران با
حمایتهایی که از اروپا و آمریکا
دریافــت کردهاند بــه چیزی
کمتری از فروپاشــی کشور و
برکناری مادورو راضی نیستند.

آمریکا رسماً در کنار کودتاچیان ونزوئال ایستاد

آمریکا نیــز در تالش برای
بینالمللی کردن بحران ونزوئال

چهارشنبه هفته گذشته نشست
شورای امنیت ســازمان ملل

را برگــزار کرد« .نیکی هیلی»
نماینده آمریکا در سازمان ملل

در سخنانی در جمع خبرنگاران
پس از نشســت پشت درهای
بسته شورای امنیت ،تاکید کرد:
«جامعه بینالمللی باید به دولت
ونزوئال بگوید به حقوق اساسی
مردم خود احترام بگذارید یا در
غیر این صورت وارد مســیری
خواهید شــد که بســیاری از
کشورهای دیگر نیز آن را طی
کردهاند .ما این مسیر را پیش
از این در سوریه ،کره شمالی،
سودان جنوبی و بروندی و برمه
نیز شاهد بودهایم )!(».آمریکا با
این جمالت در واقع ونزوئال را
تهدید کرد که اگر به مخالفان
غربگرا میدان ندهد ،این کشور
را به «ســوریه» تبدیل خواهد
کرد!

اما نشســت شورای امنیت
تنها کار آمریــکا برای دخالت
در بحــران ونزوئال نبود .وزارت
خزانهداری آمریکا در حمایت
آشکار از آشــوبگران 8 ،قاضی
دیوان عالــی ونزوئال را تحریم
کرد.این قضات به همدستی با
دولت مادورو در سلب اختیارات
پارلمان ونزوئال در زمستان سال
گذشته متهماند.
این تحریمهــای جدید در
راســتای افزایش فشــار علیه
نیکوالس مادورو ،رئیسجمهور
کنونی ونزوئال اعمال شده است.
ونزوئال پیش از این اعالم کرده
بود آمریکا با استفاده هماهنگ
از ابزارهــای مختلف درصدد
کودتا علیه دولت ونزوئالست.

برای ممانعت از شکست تروریستهای تکفیری

جنگندههای آمریکایی کاروان ارتش سوریه را در مرز عراق بمباران کردند

سرویس خارجی-
آمریــکا برای مهندســی
اوضاع در سوریه و جلوگیری از
پیشروی ارتش این کشور ،اینبار
سربازان سوری را در مرزهای
عراق بمباران کرد.
تحوالت در عراق و سوریه سرعت
گرفته است و تروریستهای تکفیری
یکییکی از مواضع خود عقبنشینی
میکننــد .به گفته مقامات غربی از
مجموع  30هزار تروریست وابسته
بــه داعش ،حدود نیمــی از آنها ،از
این گروه جدا شدهاند .عالوه بر آن،
شهر موصل در حال آزادسازی است
و نیروهای بســیج مردمی عراق در
حال نزدیک شدن به مرزهای سوریه
هستند .در داخل خاک سوریه نیز
اوضــاع و احــوال بــرای گروههای
رنگارنگ تکفیــری و غیر تکفیری،
چندان مساعد نیست.
اما ،ســرعت تحوالت به حدی

است که آمریکا و ناتو را نگران کرده
اســت ،و آنها برای تسلط بر اوضاع،
تحرکات خود را بیشتر کردهاند.
آمریکا قصد دارد ،شرایط را در
سوریه به گونهای مهندسی کند که
ارتش این کشــور فقط بر دمشق و
برخی مناطق مرکزی این کشــور
مســلط باشــند ،از نزدیک شدن
نیروهای ارتش ســوریه و نیروهای
بســیج مردمی عراق به هم ،دچار
وحشــت شــده و به همین خاطر،
جنگندههای ائتالف آمریکایی ضد
داعــش نیروهای ارتش ســوریه را
در گذرگاه مرزی «التنف» بمباران
کردند .در این بمباران هشت سرباز
سوری جان باختند.
وزارت دفاع ســوریه در واکنش
به این تجاوز ،اعــام کرده که این
حمله ،طرح صهیونیستی-آمریکایی
را در منطقه برمال میکند .در بیانیه
وزارت دفاع ســوریه همچنین آمده

اســت« :هیچ کس حق ندارد برای
ارتش ســوریه تعیین تکلیف کند».
مســکو نیز خواســتار بررسی این
مسئله (حمله آمریکا) در مذاکرات
ژنو شده است.
آمریکاییهــا همچنیــن ،برای
اینکه حضور خود را پر رنگتر نشان
دهند و جا را برای ارتش ســوریه و
مقاومت تنگتر کنند ،در حومه شهر
«البوکمال» و روســتای «السیال»
سوریه دست به دو عملیات هلیبرن
جداگانه علیه داعش زدند.
خبرگزاری ایسنا در همین رابطه
اعالم کرد ،نوعی رقابت (اعالم نشده)
میان نیروهای ائتالف بینالمللی ضد
داعش و ارتش سوریه برای رسیدن
به منطقه مرزی سوریه و عراق شکل
گرفته اســت .براساس این گزارش،
برای اینکه محور تهران -دمشــق
(برای تأمین امنیت جاده ابریشــم)
شکل نگیرد ،نیروهای ائتالف حضور

خود را در منطقهای که در مجاورت
«التنف» قرار دارد ،گسترش دادهاند.
بــه گفته منابعی که ایســنا به
نقــل از آنها گزارش کــرده ،فعال
شدن نقش ائتالف تالشهای دولت
ســوریه را برای رسیدن به گذرگاه
مرزی «التنف» و تأمین امنیت خط
تهران -دمشق تهدید میکند.
به گفته یک منبع مخالف دمشق
در شرق ســوریه ،عملیات نظامی
نیروهای ائتالف در این منطقه آغاز
شده است.
به نظر میرســد که پیشروی
بســیج مردمی به ســمت مرزهای
ســوریه و اظهارات مقامات عراقی و
فرماندهان بســیج مردمی در مورد
احتمال ورود به سوریه جهت جنگ
با تروریستها ،آمریکا و متحدانش
را به شدت نگران کرده است .البته،
ایــن نگرانی به جاســت ،چون اگر
چنین اتفاقی بیفتد ،همه طرحهای

منطقهای آمریکا نقش برآب خواهد
شد.
در ایــن میــان ،وزرای دفــاع
کشورهای عضو «ناتو» هم خواستار
پیوستن ناتو به ائتالف آمریکایی ضد
داعش شــدند .این دومین بار طی
سال جاری است که وزرای دفاع ناتو
چنین پیشنهادی میدهند.
همزمان با این تحوالت در سوریه
و عراق ،بحث در مورد شــکلگیری
یک ناتوی عربی هم رسانهای شده
است .گفته میشود یکی از اهداف
سفر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور
آمریکا به عربستان و سپس ،فلسطین
اشــغالی ،زمینهسازی برای تشکیل
ناتوی عربی است.
سایر رویدادها
* آخرین گروه از شبه نظامیان
مســلح به همراه اعضــای خانواده
خود ،محله «الوعر» شهر «حمص»
را ترک کرده و به مناطق شــمالی

استان حمص رفتهاند .این جابجایی
طبق توافق آنها با دولت دمشق انجام
گرفته است.
* گــروه تروریســتی داعش با
حملــه به شــهرک «عقــارب» در
حومه «حمــاه» 46 ،غیرنظامی از
جمله شــماری زن و کودک را سر
بریدند و تعــدادی غیرنظامی دیگر
را نیز ربودند.
* «ســرگئی ریابکوف» معاون
وزیــر خارجه روســیه گفت برخی
سیاســتمداران آمریــکا که موافق
تحریمهای بیشــتر علیه دمشــق
هســتند ،به نفع تروریستها عمل
میکنند.
* دیدهبان حقوق بشــر سوریه
مدعی شد ،در حمله عناصر داعش به
مواضع ارتش سوریه در حومه شمال
شــرق «الســلمیه» 50 ،نفر کشته
شدند 12 .تن از این کشتهشدگان
غیرنظامی بودند.

در واکنش به اجالس «اسالمی -آمریکایی» ریاض

روزنامه دیلی پاکستان :پناه میبرم به خدا
ترامپ میخواهد به کشورهای اسالمی درس دین بدهد!

روزنامــ ه پاکســتانی کــه به
حمایت از آلسعود مشهور است ،به
حماقت سران کشورهای اسالمی
شرکتکننده در اجالسی که قرار
اســت «ترامپ» بــه آنها «درس
دینمداری» بدهد ،اعتراض کرد.
روزنامه «دیلی پاکستان» که
از روزنامههای طرفداران آلسعود
در پاکســتان به شمار میرود نیز
نتوانســت تعجب و اعتراض خود
در رابطه با تصمیم خندهدار سران
 50کشور اسالمی برای «گرفتن
درس دین» از ترامپ را پنهان کند.
این خبرگزاری در تیتری نوشــت
«پناه بر خــدا! ترامپ میخواهد
به سران  50کشور اسالمی درس
دینمداری و آموزش اسالم بدهد».
ترامــپ قرار اســت تا دو روز
دیگــر در ریاض مورد اســتقبال
شــاه عربستان قرار بگیرد .پادشاه
عربستان بیش از  68میلیون دالر

را فقط برای مراســم استقبال از
ترامپ هزینه خواهد کرد.
پیشتر نیز محمد بن سلمان
پسر پادشاه عربستان در آمریکا با
ترامپ دیدار کرده بود .وزیر خارجه

عربســتان ضمن ابراز شــادمانی
از ســفر قریبالوقــوع «دونالــد
ترامپ» ،به این کشور اعالم کرده
رئیسجمهور آمریکا در این سفر
به دنبال تایید نهایی قرارداد یک

میلیاردی فروش سالح به ریاض
است .به گزارش دویچه وله ،ریموند
«مکمستر» ،مشاور جدید امنیت
ملــی آمریکا ،خبر داده که ترامپ
قصد دارد در عربســتان از اسالم

رادیکال انتقاد کند!
مشــاور امنیت ملــی آمریکا
همچنیــن این راه هــم گفته که
دونالــد ترامپ در ســفر خود به
عربســتان در مقابــل  ۵۰مقــام
روحانی مســلمان از کشــورهای
مختلف جهان در انتقاد از «اسالم
افراطی» ســخنرانی خواهد کرد!
ضمنا قرار است ترامپ در جریان
اولین سفر خارجی خود همچنین
با «سلمان بنعبدالعزیز» ،پادشاه
عربستان سعودی ،دیدار و گفتوگو
کنــد و هر دو مرکــز جدیدی را
در مقابله بــا آنچه «افراطگرایی»
مینامند افتتاح کنند!
این در حالی است که همچنان
سؤاالت زیادی در رابطه با دستور
کار این ســفر در افــکار عمومی
مسلمانان وجود دارد .اینکه چطور
دو کشوری که خود عامل اختالف
و حامی شماره یک تروریستهای

تکفیــری در منطقه غرب آســیا
هســتند قصد دارند به مسلمانان
درس مبارزه با افراطگرایی دهند
و ابهام دیگر آنکه چگونه آلسعودی
کــه خود منبع و منشــأ تفکرات
ارهابی و سلفی است و به عبارتی
عمده صادراتش پس از نفت و خرما
تروریست است ،میزبان این اجالس
شــده و نیت آن را دارد که به 50
کشور مسلمان درس اسالم دهد!
بــا وجود تمام ایــن ابهامات،
معلوم میشود که این اقدام صرفا
تبلیغاتی اســت و نیــت دیگری
در پس این اجالس نهفته اســت.
کارشناســان معتقدند که دستور
کار اصلی حضور ترامپ و ســران
 50کشور مســلمان ایجاد جبهه
واحد ضد ایرانی اســت که البته
با توجه به آگاهی اکثر کشورهای
مسلمان به وقوع پیوستن آن بعید
به نظر میرسد.

نگرانی اروپا از بازگشت داعش پس از شکست در عراق و سوریه

همزمان با شکســتهای پیدرپی تکفیریها در عراق و
سوریه ،ســازمان ملل به اتحادیه اروپا درباره بازگشت این
تروریســتها به موطن اصلی خود در کشــورهای اروپایی
هشدار داد .سران این کشورها نیز نسبت به این مسئله ابراز
نگرانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما« ،ژان پل البورد» رئیس کمیته
مبارزه با تروریسم سازمان ملل ،در خصوص بازگشت تروریستهای
عضو داعش به اروپا هشدار داد و گفت« :در مجموع این عده از عزم
بیشتری برخوردارند وتجربه بیشتری به دست آوردهاند».
ایــن اظهارات در حالی صورت میگیرد که داعش در «موصل»

انتخابات ریاســت جمهــوری  2017حداقل  18بار با
مقامهای روسی و سایر افرادی که با کرملین در ارتباط
بودهاند ،مکالمه تلفنی یا ایمیل آن هم به صورت مخفی
و اعالم نشده داشتهاند.
به گزارش تســنیم به نقل از «رویترز» ،افشای این
مکالمات مخفیانه در شرایطی است که افبیآی و کنگره
آمریکا همچنان در حال تحقیق درباره دخالت روسیه در
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا است.

عراق روزهای پایانی خود را ســپری میکند و در سوریه نیز هر روز
عرصه بر این گروه تروریستی تنگتر میشود.
به گفته این مقام سازمان ملل ،سران اروپایی به وی گفتهاند شمار
تروریســتهایی که طی  12ماه گذشته به اروپا بازگشتهاند ،بیش از
 30درصد افزایش یافته است.

فعال سیاسی بحرینی:

مشارکت بحرین در جنایات آلسعود در یمن
مایه شرمساری است

نبیل رجب با اشاره به نقض فاحش حقوقبشر در یمن ،مشارکت
آل خلیفه در جنایات صورتگرفته در این کشور را که با حمایت
آمریکا صورت میگیرد ،مایه شرمساری دانست.
«نبیــل رجب» ،فعال بحرینی ،در پایگاه اینترنتی نشــریه نیویورک
تایمز نوشت« :مایه شرمندگی است که بحرین با حمایت آمریکا ،یمن را
بمباران میکند و جامعه مدنی را در داخل کشور سرکوب میکند .یمن
وارد سومین سال جنگ شده و جنایات جنگی با روند فزایندهای در حال
وقوع در این کشور است .ترامپ رئیسجمهور آمریکا قصد دارد در اولین
سفر رسمیاش به عربستان برود .دولت او تصمیم گرفته همه محدودیتها
برای فروش سالح به بحرین را که در ائتالف تحت رهبری عربستان برای
جنگ در یمن شریک است ،لغو کند .نتیجه این روند ویرانی یمن و تشدید
فاجعه انسانی در این کشور خواهد بود».
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،نبیل رجب افزود« :بحرین با حمایت
آمریکا مردم را سرکوب میکند .برخی از فعاالن و دوستان من شکنجه و
به حبس ابد محکوم و حتی کشته شدهاند.
اما من بر این باورم که احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی ،راه
رســیدن به صلح و ثبات در هر کشوری است و زندگیام را برای رسیدن
به این آرمان وقف کردهام.
مــن به دلیل انتقــاد از جنایات جنگی و شــکنجه در گفتوگو با
روزنامهنگاران درباره اوضاع وخیم بحرین و نوشتن مقاله در روزنامه با 18
سال زندان مواجهام .تاکنون 10ماه در زندان بودهام که بیشتر این مدت
را در سلول انفرادی بودم.
یکی از اتهامات من به موضع من در مخالفت با جنگ یمن مربوط است؛
چرا که نه فقط موجب بدبختی و کشــتار است بلکه خشونت و تروریسم
را در سراسر منطقه تقویت میکند.
پادشاه بحرین یک متممی را برای قانون اساسی تصویب کرده است
که به دادگاههای نظامی اجازه میدهد شهروندان را به اتهامات نامشخص
تروریستی محاکمه کنند.
آنچه من تحمل کردهام تنها بخش کوچکی از آن چیزی اســت که
مردم یمن به واســطه مداخله نظامی عربســتان و بحرین و متحدانشان
میکشــند .من تنها نظارهگر نخواهم بود و از مردم آمریکا هم میخواهم
این چنین نباشند.
آنها باید خواســتار توقف حمایتهای بیقید و شرط دولت ترامپ از
رفتارهای نادرست بحرین در داخل و خارج کشور باشند».
گفتنی اســت ائتالف تحت رهبری آل سعود برای جنگ در یمن که
بحرین هم از اعضای آن اســت در تازهتریــن جنایت خود در غرب تعز
 12شــهروند یمنی را با حمالت هوایی مورد هدف قرار داده و به خاک
و خون کشید.

جنایت هولناک تروریستها در لیبی
صدها نفر سالخی شدند!

تروریســتهای لیبی در حملهای مسلحانه به یک پایگاه در
شــمال شهر «ســبها» جان دهها تن از نظامیان و شهروندان را
وحشیانه گرفتند.
گروه تروریســتی موسوم به «شبه نظامیان تندرو» روز پنجشنبه به
مقر پایگاه «براک» در شمال شهر «سبها» در جنوب لیبی یورش بردند
و  134تن را قتل عام کردند.
بیمارســتان دولتی «براک» اعالم کرده که سر برخی از قربانیان این
کشــتار دسته جمعی بریده شــده است و برخی دیگر با شلیک گلوله به
سرشان جان خود را از دست دادهاند و تعدادی دیگر بدنهایشان سوخته
و عدهای دیگر نیز با خودروهای نظامی زیرگرفته شدهاند.
به گزارش فارس ،آخرین اخبار حاکی از آن است که «محمد لفیرس»
مدیر دفتر اطالعرسانی وابسته به لشگر  12نیروهای «حفتر» پس از گذشت
چند ساعت ،این پایگاه را پس گرفتند.
فرماندهی ارتش ملی لیبی نیز پیشتر تاکید کرده بود که پاسخ ارتش
لیبی به این حمله شدید خواهد بود.
لیبی یک کشور عضو اوپک است .مردم این کشور پس از قیام مردمی
در ســال  2011که منتج به پایان دیکتاتوری معمر قذافی شــد ،درگیر
هرج و مرج شدند.
این کشور واقع در شمال آفریقا از آن زمان شاهد درگیری بین رهبران
سیاسی رقیب بوده است که هر کدام مورد حمایت گروههای نظامی خود
هســتند و ادعای مشروعیت دارند .غرب در به وجود آمدن شرایط وخیم
امروز نقش برجستهای دارد.
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