
آخرین خبرها از سودان
عمرالبشیر سکته کرد

یک منبع پزشــکی اعالم کرد ، رئیس جمهوری 
برکنار شده سودان چند روزی است که سکته خفیف 

کرده است.
به گفته یک منبع پزشکی، »عمر البشیر« چند روز قبل 
سکته خفیف کرده است.این منبع افزود: رئیس جمهور سابق 
سودان برای درمان، به بیمارستان منتقل و سپس به اقامتگاه 

خود بازگردانده شد.
این منبع پزشــکی که نخواست نامش فاش شود، گفت: 

وضعیت جسمانی البشیر بعد از سکته ثابت شده، اما وضعیت 
روحی او همچنان در حال وخیم تر شدن است. وی از خوردن 
غذا و دارو امتناع می کند و به زور و از طریق ســرنگ، تغذیه 

می شود.
اخیرا و پس از چهار ماه ناآرامی در سودان، حکومت ۳۰ 
ساله عمرالبشیر  با یک کودتای نظامی به پایان رسیده است. 
بر اســاس گزارش رســانه ها، در منزل البشیر بیش از 1۰۰ 

میلیون دالر پول کشف شده است.

تاکید چند باره حشدالشعبی
بر اخراج فوری اشغالگران آمریکایی

سخنگوی ســازمان »حشد الشــعبی« تحرکات 
نیروهای آمریکایی در شمال عراق را غیر قابل توجیه 
دانســت و از نظامیان آمریکایی خواست فورا از این 

منطقه خارج شوند.
»علی الحســینی« گفت: تحرکات آمریکا در الحویجه و 
سایر مناطق شــمالی)عراق(، غیر قابل توجیه و کامال مردود 

است.
به گــزارش خبرگزاری فارس، وی تصریح کرد: نیروهای 

امنیتــی و حشد الشــعبی قادرند حمالت داعــش را در این 
مناطق دفع کنند. ســخنگوی الحشد خطاب به دولت عراق 
اظهار داشــت: فورا این نیروها)آمریکایی ها( را اخراج کنید، 
زیرا آنها در مسیر تالش های نیروهای امنیتی برای پیشروی و 

از بین بردن هسته های پنهان ]داعش[ مانع تراشی می کنند.
از غرب عراق نیزخبر رســید، تروریســت های آمریکایی 
)نیروهای سنتکام( احداث نخستین باند فرود هلی کوپتر های 

نظامی در غرب استان» االنبار« را به پایان رسانده اند. 
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رادیو فرانسه گزارش داد

9 میلیون نفر در فرانسه زیر خط فقر هستند
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یک کمدین، رئیس جمهور غرب گرای اوکراین را 
شکست داد و بر مسند قدرت نشست

رئیس جمهور غرب گرای اوکراین نتوانســت از پس یک 
هنرپیشه طنز در رقابت های انتخاباتی بر بیاید تا بدین ترتیب، 
یک کمدین در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین و آن هم 

در دور دوم به باالترین مقام اجرایی این کشور دست یابد.
دیروز »ولودمیر زلنسکی« کمدین معروف اوکراینی، در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. نتایج نظرسنجی های 
اولیه حاکی از آن است که زلنسکی با کسب ۷۳ درصد آرا توانسته 
پیروز شود. »پترو پروشنکو« رئیس جمهور سابق و غرب گرای اوکراین 
که یک تاجر است، به دلیل عملکرد ضعیف در این انتخابات شکست 
خورد. شکست پروشــنکو در حالی صورت می گیرد که او در سال 
۲۰1۴ بعد از نا آرامی های مورد حمایت غرب و با وعده بهبود وضعیت 
اقتصادی به پشتوانه کشورهای غربی روی کار آمد، اما این کشور جز 
نا آرامی و تنش با روسیه، چیز دیگری در این مدت به خود ندید.

»پروشنکو« پس از اعالم نتایج اولیه، اعالم کرده از صحنه سیاست 
کنار نخواهد رفت. مردم اوکراین برای شرکت در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور روز یکشنبه پای صندوق های رأی رفتند. 
روســیه اما با صدور بیانیه ای اعالم کرد: نتایح انتخابات ریاست 
جمهوری اوکراین که نشــان از پیروزی قاطع »ولودمیر زلنسکی« 

دارد حاکی از تالش ملت اوکراین برای تغییر است.

جزئیات تازه از حمالت خونین سریالنکا
شمار تلفات از مرز 290 نفر هم گذشت

شمار تلفات حمالت تروریستی یکشنبه خونین در سریالنکا، 
به 290 نفر و تعداد مجروحان نیز به 500 تن رســیده است. در 
همین حــال، دولت کلمبو یک گروه تکفیری را مســئول این 

حمالت اعالم کرد.
پلیس ســریالنکا اعالم کرد، شمار قربانیان حمالت تروریستی اخیر 
در این کشــور، به ۲9۰ نفر رسیده است و حدود 5۰۰ تن نیز بر اثر این 

بمبگذاری ها، مجروح شده اند.
یکشــنبه گذشته تروریست ها در ســه کلیسا، چهار هتل و یک باغ 
وحش در پایتخت)کلمبو( و دیگر شهرهای سریالنکا، هشت بمب منفجر 
کرده اند. برخی از این انفجارها انتحاری بوده و تقریباً ۶ انفجار نخســت، 

به طورهمزمان اتفاق افتاده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پلیس سریالنکا همچنین، از کشف ۸۷ 
چاشنی بمب در یکی از ایستگاه های اصلی اتوبوس در شهر کلمبو خبر داد. 
ایــن حمالت مهم ترین رویداد خشــونت آمیز در ســریالنکا پس از 
پایان جنگ های داخلی خونین طی 1۰ سال گذشته تاکنون بوده است. 
جنبش های حماس و حزب اهلل لبنان حمالت تروریستی در سریالنکا را 

به شدت محکوم کردند.
عوامل انفجار

به گزارش خبرگزاری مهر، »راجیتا ســناراتنه« ســخنگوی دولت 
سریالنکا اعالم کرد ،انفجارها در این کشور، با حمایت شبکه ای بین المللی 
انجام شده است.دولت ســریالنکا یک گروه محلی موسوم به »جماعت 
توفیق ملی« را مســئول حمالت روز یکشنبه معرفی کرد. پیش از این، 
نخســت وزیر سریالنکا از احتمال دست داشتن گروهی به نام »جماعت 
توحید« در این حمالت خبر داده بود. حدود ۲۰ مظنون نیز در ارتباط 
با این حادثه تروریستی، بازداشــت شده اند. در باره هویت این بازداشت 

شدگان، گزارشی نرسیده است.
به گزارش ایســنا، دولت کلمبوتاکید کرد: ما بر این باور هستیم که 
این حمالت فقط توســط شــماری از افراد در داخل کشور انجام نشده، 
بلکه )در پشت این قضیه( یک شبکه بین المللی وجود دارد .۲۰ مظنون 

نیز در ارتباط با حمالت فوق بازداشت شده اند.
نخست وزیر سریالنکا در آخرین اظهارات خود، به خبرنگاران گفت: 
دســتوراتی برای یافتن عامالن این حمالت صادر و )به نیروهای امنیتی 
در این رابطه( اختیارات تام داده شده است. ما نمی توانیم اجازه دهیم که 
این جرایم رخ بدهد. ما در صدد کشف قصور های)ماموران ( نیز هستیم. 

طی روزهای آتی مهم ترین مسئله، حفظ آرامش است.
کارشناسان می گویند، منشــأ اصلی حمالت تروریستی سریالنکا و 
حمله به دو مسجد در نیوزیلند، که اواخر فروردین صورت گرفته، آمریکا 
است؛ زیرا این کشور با راه انداختن اسالم هراسی، فاجعه نیوزیلند را رقم 
زده و با حمایت از تکفیری ها و وهابیون، واقعه ســریالنکا را زمینه سازی 
کرده است. در حمله یک فرد تندرو به دو مسجد در نیوزیلند، حدود 5۰ 

نمازگزار جان خود را از دست داده اند.

اولین ضرب شست انصار اهلل در سال جدید

اف به خاک عربستان شلیک موشک بدر-
54 نیروی ائتالف از جمله 9 افسر سعودی به هالکت رسیدند

سخنگوی نیروهای مسلح یمن می گوید در پی 
شلیک موشک »بدرـ  اف« به مواضع ائتالف سعودی،  
در »جیزان« 54 نظامی ائتالف به هالکت رسیدند که 
دست کم 9 نفرشان افسر و درجه دار سعودی بودند.

انقالبیون یمن در چهار ســال گذشــته توانسته اند با 
بومی سازی موشک ها و پهپادهای خود موازنه جنگ را به 
نفع خود تغییر دهند. در این راستا ارتش و یگان موشکی 
یمن با رونمایی از انواع موشــک های مدرن باعث تزریق 
روحیه به مردم و همچنین ایجاد هراس در اردوگاه دشمن 
شده است. عملیات های متعدد ارتش یمن علیه متجاوزان 
بــه خوبی قابلیت های مردم یمــن در برابر هر تجاوزی را 

اثبات کرده است. 
در همین ارتباط یگان موشــکی یمن روز یکشنبه با 
موشــک »بدر اف« مرکز تجمع مــزدوران را در اردوگاه 
االستقبال، منطقه همجوار »جیزان« در جنوب عربستان 
هدف قرار داد که شماری از مزدوران کشته و زخمی شدند. 

»یحیی سریع« سخنگوی نیروهای مسلح یمن تعداد تلفات 
وارد شــده به ائتالف ســعودی در پی شلیک یک فروند 
موشک بالســتیک »بدر-اف« به »جیزان« )واقع در مرز 
یمن با عربســتان( را 5۴ نفر اعالم کرد. بر اساس گزارش 
شبکه »المسیره«، سریع همچنین اعالم کرد، 9 نفر از آنها 
از افسران سعودی بودند. وی در ادامه افزود: همچنین ده ها 
نفر دیگر از مزدوران ائتالف عربی به فرماندهی عربستان نیز 

در پی شلیک این موشک مجروح شده اند.
ســخنگوی نیروهای مســلح یمن در اولین سالگرد 
شهادت »صالح الصماد« رئیس  شورای عالی سیاسی یمن 
)۲۷ فروردین( در کنفرانســی خبری از موشک بدر- اف 
رونمایی کرد؛ مدل این موشــک شبیه به توچکای روسی 
است. بُرد بدر-اف 1۶۰ کیلومتر، شعاع انفجار ۳5۰ متر و 
تعداد ترکش های آن بیش از 1۴ هزار قطعه عنوان شــده 
اســت؛ در ارتفاع ۲۰ متری منفجر می شود و دقت اصابت 

آن تنها سه متر است.

نماینده کنگره آمریکا

اطالعات و اسناد کافی
 برای استیضاح ترامپ موجود است

»ماکســین واترز« نماینده ایالــت کالیفرنیا در مجلس 
نمایندگان آمریکا گفته: »شواهد کافی برای استیضاح ترامپ 

وجود دارد.«
این روزها بعد از انتشــار علنی گــزارش »مولر« بار دیگر موضوع 
اســتیضاح ترامپ در جامعه آمریکا داغ شــده اســت. در جدیدترین 
مورد»ماکسین واترز« نماینده ایالت کالیفرنیا در مجلس نمایندگان در 
مصاحبه با شبکه »ام اس ان بی سی« گفته: »شواهد و اطالعات کافی در 
گزارش رابرت مولر بازپرس ویژه پرونده روسیه وجود دارد تا براساس 

آن بتوانیم استیضاح دونالد ترامپ را پیش ببریم.«
 به گزارش تســنیم وی افزود: »کنگره باید برای استیضاح ترامپ 
تالش خود را افزایش دهد. واقعیت این است که من تصور می کنم زمانی 
که شما به این گزارش نگاه می کنید و آن را با دقت بررسی می کنید، 
می توانید مشاهده نمایید که اطالعات کافی درباره انسداد و جلوگیری 
از اجرای عدالت از ســوی ترامپ وجود دارد، عالوه بر این شواهد کافی 
مبنی بر تبانی یا توطئه وجود دارد، یا هر چه که شما دوست دارید به 
آن بگویید، این شواهد و اطالعات برای پیشبرد استیضاح رئیس جمهور 

آمریکا کافی است.«
همزمان »جرالد نادلــر« رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان 
آمریکا نیز در مصاحبه با شــبکه »ان بی سی نیوز« احتمال استیضاح 
دونالد ترامپ را در ارتباط با گزارش »رابرت مولر« رد نکرد.  وی تاکید 
کرد کنگره به دنبال مطالعه گزارش بدون سانسور »مولر« است. »نادلر« 
در برنامه »میت د پرس« این شبکه گفت: »کنگره مواضع و گزارش های 
هر دو نفریعنی »ویلیام بار« وزیر دادگســتری و رابرت مولر را گوش 
خواهــد کرد و قبل از هرگونه نتیجه گیری درباره اســتیضاح گزارش 
بدون سانسور مولر را مطالعه خواهد کرد.« رئیس کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان که پیش از این از وزیر دادگستری به خاطر سانسور گزارش 
مولر انتقاد کرده و وی را به تضعیف جایگاه  دادســتانی آمریکا متهم 
کرده بود افزود: »برخی از اتهاماتی که در گزارش وجود دارد نشــان 
می دهد، ترامپ را می توان استیضاح کرد و جلوگیری از اجرای عدالت، 

اگر اثبات شود، می تواند به استیضاح منجر شود.«
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رئیس سازمان مبارزه با فقر فرانسه با انتقاد از 
گسترش فقر در این کشور اعالم کرده امروز نزدیک 
به 9 میلیون فرانسوی زیر خط فقر زندگی می کنند.

 فرانســه این روزها گرفتار شــدیدترین اعتراضات به 
نظام سرمایه داری و دولت ماکرون است. هر هفته جلیقه 
زردها به خیابان ها می ریزند و خواستار استعفای ماکرون 
می شوند. ســرکوب معترضان تا کنون جواب نداده و هر 
هفته اعتراضات خشن تر از هفته های قبل برگزار شده است. 
معترضان می گویند ماکرون رئیس جمهور ثروتمندان است 
و توجهی به طبقات فرودست و فقیر جامعه ندارد و آنها زیر 
چرخ دنده های نظام سرمایه داری لجام گسیخته در حال 
له شدن هستند. یکی از ریشه های اصلی شروع اعتراضات 

جلیقه زردها گسترش فقر در جامعه فرانسه است. 
در همین رابطه »ِکلِر ِهدون« سردبیر تحریریه رادیو 
بین المللی فرانســه و رئیس  ســازمان مبــارزه با فقر، در 
مصاحبه با مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی فرانســه 

با تائید گســترش فقر در جامعه فرانسه گفته: »توصیف 
فقر اندکی دشــوار اســت خط فقر در فرانسه هزار و ۲5 
یورو اســت و حدود ۸ میلیــون و ۸۰۰ هزار نفر زیر خط 
فقر زندگی می کنند. به گفته وی 5 میلیون نفر از همین 
افراد با درآمدی کمتر از ۸5۰ یورو در ماه زندگی می کنند. 
اما این موضوع به درســتی بیانگر فقر نیست، زیرا واقعیت 
فراتر از این آمار ها است و تنها به درآمد مالی اندک مربوط 
نمی شود بلکه به دسترسی نداشتن به حقوق اصلی و پایه 
از جمله حق آموزش، دسترسی به بهداشت، مسکن، کار 

و فرهنگ مربوط می شود.«
وی افزود: فرانسه در ماه سپتامبر گذشته )شهریورماه( 
طرحی را بــرای مبارزه با فقر ارائه کرد که عناصر جالبی 
را در برداشــت. اما یک ماه بعد قانونی درباره مســکن به 
تصویب رســید که تقریباً هیچ توجهی به مسکن فقرا در 
جامعه نداشت، در نتیجه باید گفت راهکار خوبی ارائه نشد. 
طرحی برای مبارزه با فقر ارائه، اما قوانینی وضع می شود 

که همسو با آن طرح نیست. نظر ما این است که اگر قصد 
داریم به گونــه ای کاربردی با فقر مبارزه کنیم، باید حتماً 
همه قوانین مطالعه شود نه اینکه فقط طرحی برای مبارزه 
با فقر ارائه شــود. نشریه فرانسوی »اکسپرس« چند سال 
پیش طی گزارشــی اقدام به ارائه 1۰ آمار شوکه  کننده از 
وضع معضل فقر در فرانسه کرده بود که با اظهارات جدید 
رئیس  ســازمان مبارزه با فقر فرانســه معلوم می شود این 
آمارهای شــوک اور نه تنها تغییری نکرده بلکه وضعیت 

بدتر نیز شده است.
جوانان فرانسوی دیگر خوشبخت نیستند

 بر اساس گزارش اکســپرس جوانان فرانسوی دیگر 
خوشبخت نیستند و ۲۲/5 درصد از جوانان 1۸ تا ۲۴ سال 
زیــر خط فقر زندگی می کنند. عالوه  بر این، 19/۴ درصد 
از دانش آموزان فرانســوی زیر خط فقر زندگی می کنند 
و بیــش از یک میلیون جوان فرانســوی با عدم ثبات در 
وضعیت خود مواجه هســتند. در سال ۲۰1۲، نیز انجمن 

حمایت از بی خانمان های فرانســه موسوم به »آبه پییر« 
شــمار بی خانمان های فرانسوی را ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر ارزیابی کرد. بنا بر اعالم این انجمن، بیش از ۶۸5 هزار 
فرانسوی فاقد مسکن شخصی هستند که از این میان 1۳۳ 
هزار نفر فاقد خانه هســتند، ۳۸ هزار نفر در هتل اسکان 
دارند، ۸5 هزار نفر در »مســکن های موقت« اقامت دارند 
و ۴11 هــزار نفر نزد افراد دیگر زندگی می کنند. عالوه  بر 
این طبق اعالم این انجمن، بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
نفر از مردم فرانســه در خانه هایی با شرایط بسیار دشوار، 
فاقد امکانات و بسیار پر جمعیت زندگی می کنند.بر اساس 
تحقیق انجام شده از سوی مرکز تحقیقات و شناخت افکار 
عمومی، ۲۰ درصد فرانســویان هم از دریافت خدمات و 
مراقبت های بهداشــتی و پزشکی صرفنظر کرده یا آن را 
به تعویق انداخته اند.5۷ درصد فرانســویان نیز مشکالت 
مالی را دلیل صرف نظر از دریافت مراقبت های پزشکی یا 

به تعویق انداختن آن اعالم کرده اند.

پس از برگزاری تظاهرات گســترده و مطالبات 
عمومی در الجزایر و سودان با هدف بهبود وضعیت 
اقتصادی و سیاسی، روز گذشته خبر رسید مراکش 
هم شاهد تظاهرات هزاران نفر از معترضان به وضعیت 

سیاسی در این کشور بود. 
هزاران شهروند مراکشی در شهر »رباط« پایتخت این 
کشــور و در اعتراض به بازداشت اعضای جنبش »الریف« 
تظاهرات کردنــد. دادگاه تجدید نظــر »کازابالنکا« اخیرا 
»ناصــر الزفزافی«، بنیانگذار جنبــش »الریف« و چند تن 
دیگر از اعضای این جنبش را به اتهام »اتالف اموال عمومی 
و تهدید وحدت ملی مراکش« به ۲۰ ســال حبس محکوم 
کــرد. این دادگاه همچنیــن ۳5 فعال دیگر را به ۲ تا 15۶ 

سال حبس محکوم کرد.
مراکشــی ها در این راهپیمایی با در دســت داشــتن 
پرچم های ویژه نژاد »آمازیغ ها« و تصاویر فعاالن بازداشــت 

شده خواســتار آزادی زندانی ها شــدند. در این تظاهرات، 
خانواده هــای اعضای جنبش الریف، ســازمان های حقوق 
بشــری، جنبش آمازیغ، احزاب چپ گرا و جنبش عدالت و 
خیریه اسالمی حضور داشتند. معترضان مراکشی همچنین 
خواستار آزادی »حمید المهداوی«، روزنامه نگار پوشش دهنده 
اعتراضات الریف شدند. اعتراضات معروف به »جنبش الریف« 
در شــهر الحســیمه و اطراف آن در طول چندین ماه بین 
پاییز ۲۰1۶ تا تابســتان ۲۰1۷ در اعتراض به کشته شدن 
یک ماهیگیر رخ داد. در اثنای جنبش بیداری اســالمی که 
به سقوط برخی از حکومت های دیکتاتوری عرب انجامید، 
مراکش هم شاهد تظاهراتی بود که البته سرانجام مشخصی 
نداشــت و تغییرات در این کشور مجالی برای نمایش پیدا 
نکرد. »محمد ششم« پادشاه این کشور حدود بیست سال 
اســت که بر مراکش حکمرانی می کند و اکنون با مطالبات 

جدی مردم در حوزه آزادی های مدنی مواجه شده است.

اعتراض های آفریقا از سودان و الجزایر به مراکش رسید

توافق اولیه آمریکا و طالبان 
بر سر خروج نیروهای خارجی از افغانستان

سخنگوی طالبان می گوید، این گروه با آمریکا در مورد خروج 
همه نیروهای خارجی از افغانستان به توافق رسیده است. 

»سهیل شاهین« طی مصاحبه ای  با خبرگزاری فرانسه در پایتخت 
قطــر گفته، طالبــان و آمریکا روی خروج کامــل نیروهای خارجی از 
افغانســتان توافق کرده اند و اکنون دو طرف به دنبال مشخص کردن 
جزئیات مربوط به این مســئله هستند. وی افزود: دور بعدی مذاکرات 
میان طالبان و آمریکا قرار است روی چارچوب زمانی برای خارج شدن 

همه نیروهای خارجی از افغانستان متمرکز باشد.
به گزارش ایســنا، »سهیل شــاهین« این را هم گفت: »که ما در 
آخریــن دور مذاکرات مان، با طرف های آمریکایی بر ســر خروج همه 
نیروهای خارجی از افغانســتان توافق کردیم. طالبان نیز در ازای این 
خروج، متعهد شد که نگذارد گروه های تروریستی از افغانستان به عنوان 
یک پناهگاه امن و یا برای اجرای حمالت علیه کشورهای دیگر استفاده 
کنند... با این حال، هنوز یک سری جزئیات باقی مانده که باید روی آنها 
مذاکره شود و بحث درباره آنها قرار است در دور بعدی مذاکرات، صورت 
گیــرد و موضوع اصلی دور بعدی نیز، چارچوب زمانی خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان به همراه جزئیات دیگر است. انتظار می رود که دور 
بعــدی مذاکرات دو طرف طی هفته های آینده در دوحه انجام پذیرد، 
اما هنوز به صورت رســمی، تاریخ آن اعالم نشده است.« در ارتباط با 
توافق آمریکا و طالبان، » زلمای خلیل زاد « نماینده ویژه آمریکا در این 
مذاکرات هم گفت، میان طرفین »گام های واقعی« برداشــته شده، اما 

هیچ چیز نهایی نشده است.
برخی کارشناسان معتقدند، آمریکا تنها می خواهد از ماجرای مذاکره 
با طالبان، یک چهره مسالمت جو و طرفدار صلح از خود به نمایش بگذارد 
و هرگز از افغانســتان خارج نخواهد شد. مردم افغانستان از آمریکا به 
شدت متنفر هستند و خواستار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 
هستند. آمریکا در حال حاضر 11 پایگاه نظامی و بیش از ۷۰۰۰ نیرو 
در افغانســتان دارد. شمار کل نیروهای  اشغالگر خارجی در افغانستان ، 

حدود 15۰۰۰ نفر ذکر می شود.
شــاهین در حالی این مصاحبه را انجام داد که گزارش شد بعد از 
مطرح شــدن اعتراضاتی از ســوی کابل مبنی بر اینکه طالبان از دفتر 
سیاســی خود در شــهر دوحه به عنوان ســفارتی غیررسمی استفاده 
می کند، این دفتر سیاســی تعطیل شــده است. شاهین اظهار داشت: 
در حــال حاضر ما هیچ دفتری نداریم. ما بــرای صدور بیانیه هایمان، 
برگــزاری کنفرانس های خبری به منظور ارائه اطالعات به رســانه ها 
درباره موضوع صلح و همچنین اطالع رســانی روزانه به مردم خودمان، 

نیاز به یک دفتر داریم. 

روزنامه ترکیه ای خبر داد

همکاری های امارات و رژیم صهیونیستی برای بی ثبات سازی ایران، ترکیه و قطر

کمیته های جنبش مردمی عربســتان در 
بیانیه ای به مناسبت سالگرد تخریب روستای 
شیعه نشین »المسوره« در شرق عربستان، بر 
ادامه مقاومت و ایستادگی در مقابل حکومت 
ســعودی تأکید کرده و گفته، آل سعود حامی 

اسالم نیست، حامی تروریست هاست.
روستای شیعه نشین »المسوره« در شهر العوامیه 
)شرق عربستان( در سال 1۳9۶ سرانجام پس از سه 
مــاه محاصره به طور کامل تخریب شــد. حکومت 
سعودی بهانه این کار را »فرسودگی بافت منطقه« 
و »لزوم اجرای برنامه دو ســاله توسعه« عنوان کرد! 
جوانان و مردم منطقه اما اعتقاد داشتند از آن جایی 

که روستای المسوره به محل حضور انقالبیون تبدیل 
شده و از آن جایی که بافت پیچ در پیچ و تو در تویی 
داشــت که تعقیب و گریز را برای مأموران دشــوار 
می ساخت، حکومت سعودی تصمیم به تخریب کامل 
آن گرفت. وجود منزل شهید شیخ باقر النمر نیز در 
این روستا در تبدیل آن به مرکز انقالبیون عربستانی 
تأثیر باالیی داشــت. اکنون همزمان با سالگرد این 
واقعه، کمیته های مردمی عربســتان بیانیه ای صادر 

کرده است. 
به گزارش فارس، گروه موسوم به »لجان الحراک 
الشــعبی« )کمیته های جنبش مردمی( در »شــبه 
جزیره عربی«، حکومت سعودی  را »حامی تروریسم« 

دانست و اعالم کرد: »شعله تحرک مردمی خاموش 
نخواهد شد.« »الحراک الشعبی« در دومین سالروز 
تخریب روستای المسوره، این را هم گفت که آل سعود 

به دروغ خود را حامی اسالم معرفی می کند.
طبق گزارش پایگاه خبری مرآهًْ الجزیره، در این 
بیانیه آمده: »رژیم سعودی که بر شبه جزیره عربی 
حکمرانی می کند، خود را حامی اســالم می پندارد، 
در حالی که با استفاده از حمایت سیاسی جهانی و 
منابع اقتصادی حاصل از دارایی های مردم، پشتیبان 

تروریسم و مأمن آن است.«
»الحراک الشعبی«، هدف ریاض از تخریب کامل 
این روستا را که قدمتی ۴۰۰ ساله داشت و اثر تاریخی 

محســوب می شــد، نه به دلیل فرسوده شدن بافت 
منطقه بلکه با هدف »ایجاد رعب در دل انقالبیونی« 
دانست که حاضر به پذیرش سیاست های فرقه گرانه 
حکومت سعودی نبودند. جوانان مقاومت در منطقه 
قطیف در این روستا حضور دارند و بر همین اساس 

رژیم دستور ویرانی آن را صادر کرد.
این گروه در پایان با تأکید بر مقاومت و ایستادگی 
جوانان و »الحراک الشــعبی« اعالم کرد که میدان 
مبارزه همچنان باز اســت و شــعله جنبش مردمی 
هرگز خاموش نخواهد شد و رژیم سعودی هر زمان 
که بخواهد مقاومت مردمی را از بین ببرد با ایستادگی 

بیشتر مواجه خواهد شد.

اوکراین در یک نگاه
نام کشور: اوکراین

نوع حکومت: جمهوری
پایتخت: کیف

جمعیت کل: حدود ۴5 میلیون نفر
جمعیت پایتخت: ۲ میلیون و ۲۸۸ هزار نفر

مساحت: ۶۰۳/55۰ کیلومتر مربع 
موقعیت جغرافیایی: شرق اروپا

همسایگان: بالروس، روسیه، لهستان، اسلوواکی، مجارستان، 
رومانی و مولداوی

دین اکثریت: مسیحی
دریاهای مجاور :دریای آزوف، دریای سیاه

زبان رسمی: اوکراینی 
زبان پرکاربرد: زبان روسی
تعداد استان ها: ۲۴ استان

 تیره هــای نژادی: ۷۷/۸ درصد نژاد اوکراینی، 1۷/۳ درصد 
نژادهای روس و در صد بسیار کمی از سایر تیره ها نظیر :بالروسی، 
مولــداوی، تاتارهای کریمه، بلغارها، مجارســتانی،رومانیایی، 

لهستانی ،یهودیان، ارامنه، یونانی ها و تاتارها.

جنبش مردمی شیعیان عربستان:

آل سعود حامی اسالم نیست
شعله تحرک مردمی خاموش نخواهد شد

دستگاه اطالعاتی ترکیه هدف دو جاسوس 
اماراتی دستگیر شده را »تالش برای بی ثبات 
کردن ترکیه، ایران و قطر« اعالم کرده و گفته، 
امارات  و  این طرح توسط رژیم صهیونیستی 

ریخته شده بود.
چند روز پیش بــود که دولت ترکیه اعالم کرد 
دو جاســوس امارات را دستگیر کرده است. خبری 
که خشــم اماراتی ها را برانگیخــت. طی چند روز 
گذشــته این مســئله تبدیل به یک »تنش جدی 
بین امارات و ترکیه« شــده است. رسانه های ترکیه 
حاال جزئیات بیشتری از ماموریت این جاسوس ها را 
منتشر کرده اند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
روزنامه »دیلی صباح« با اشاره به دستگیری این دو 
عامل اطالعاتی امارات نوشــته: »دستگاه اطالعاتی 

ترکیه پی برده اســت که امارات با همکاری اسرائیل 
قصد بی ثبات کردن ترکیه، ایران و قطر را داشــت و 
ماموریت شــبکه جاسوسی کشــف شده در ترکیه، 

برای کمــک به این 
تالش گسترده تر بوده 
است«. در ادامه این 
گزارش آمده: »هفته 
گذشته عملیات ضد 
خــارق  اطالعاتــی 
العاده ای در اسالمبول 
اجرا شــد، ترکیه در 
نفر  دو  عملیات  این 
را دســتگیر کرد که 
به جاسوسی از جانب 
امارات متحده عربی اعتراف کردند...دستگاه اطالعاتی 
امارات، آنها را برای جاسوسی به ترکیه فرستاده بود... 
یکی از این دو نفر، کمی بعد از قتل جمال خاشقجی، 

روزنامه نگار سعودی برای جاسوسی درباره اهداف وی 
وارد اسالمبول شده بود... زمان ورود این فرد به ترکیه 
مهم است، چرا که به نظر می رسد دستگاه اطالعاتی 
امارات - که احتماالً در قتل خاشقجی تا حدی نقش 
داشت- تالش های خود را در خاک ترکیه دو چندان 

کرده است.«
اما نکته مهم این اســت کــه دیلی صباح تاکید 
کرده یکی از این دو جاسوس کارشناس مواد منفجره 
فلسطینی است که دستگاه اطالعاتی امارات، وی را 
به خدمت گرفته است. آنها به پلیس ترکیه گفته اند 
ماموریت آنها، تشــکیل گروهی از عوامل اطالعاتی 
برای تضعیف منافع ترکیــه بوده؛ گروهی از عوامل 
اطالعاتی که در کشورهای ثالث کار و هم اکنون در 

ترکیه زندگی می کنند. 


