حمله گسترده به زندانیان سیاسی در بحرین
از سوی ماموران آلخلیفه

بزرگترین گروه مخالــف رژیم آل خلیفه از
ضرب و شتم زندانیان سیاسی زندان در این کشور
خبر داد و اعالم کرد که مزدوران آل خلیفه33 ،
زندانی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
«جمعیت الوفاق بحرین» طی بیانیهای اعالم کرد،
اطالعات به دســت آمده که نشــان میدهد گروهی از
نیروهــای رژیم آل خلیفه زندانیــان عقیدتی و فعاالن
سیاسی محبوس در زندان «جو» واقع در جنوب شرق
دوشنبه  ۳۰فروردین ۱۴۰۰

 ۶رمضان 14۴۲

ترکیه :نیروهای ساحلی یونان
برخی از پناهجویان را میسوزانند

وزیر کشور ترکیه اعالم کرد ،نیروهای گارد ساحلی
یونان با پناهجویان بد رفتاری کرده و حتی برخی از آنها
را در آتش میسوزانند.
«سلیمان سویلو» طی توئیتی اعالم کرد ،نیروهای گارد
ســاحلی یونان با ریختن بنزین بــر روی پناهجویان ،آنها را
میسوزانند و این کشتار تحت نظارت اروپا صورت میگیرد.
به گزارش فارس ،ســویلو با انتقــاد از اتحادیه اروپا به
دلیــل نادیده گرفتن اقدامات یونان در قبال مهاجران افزود:

بحرین ،را پس از رد اتهامات ساختگی علیه خود ،مورد
حمالت خشونتآمیز قراردادند.
جمعیت الوفــاق از نهادهای بیطــرف بینالمللی
خواســت درباره رخدادهای این زندان تحقیق کنند .بر
اســاس توضیح این گروه سیاسی ،زندانیان در معرض
ضرب و شتم با باتوم قرار گرفتند ،اقدامی که زخمهای
خونین بر جای گذاشت .عالوهبر آن ۳۳ ،زندانی پس از
ضرب و شتم ،به مکان نامعلومی منتقل شدند.
 ۱۹آوریل 20۲۱

نگاه

پیامدهای همسویی اوکراین با غرب
علیه روسیه

سبحان محقق
بر اســاس اخباری که تا عصر دیروز دریافت شــده است ،روسیه و اوکراین در
وضعیت جنگی قرار گرفتهاند و احتمال میرود که بحران جاری میان دو کشور ،بار
دیگر به یک جنگ خونین منجر شــود .چیزی که در هزارتوی این بحران ممکن
اســت باعث تعجب شــود ،صفآرایی یکپارچه و کامل غرب مقابل روســیه است،
بهگونهای که انگار کشورهای اروپایی و آمریکا در قبال روسیه ،دل پرتری از سران
کیف دارند! آمریکا ،اروپا و اوکراین در چالش با روســیه ،منافع مشــترک دارند؛
اوکراین تالش میکند پیوند نظامی خود را با آمریکا و اروپا ،تقویت کند و حتی به
گفته ســفیر اوکراین در آلمان ،کیف در تالش است که هرچه سریعتر به سازمان
پیمــان آتالنتیک نظامی(ناتو) بپیوندد .به عبارت دیگر ،مقامات غربگرای اوکراین،
نظم آمریکایی بر جهان را بر هرگونه حسن همجواری و همبستگی با روسیه ،ترجیح
میدهنــد و تالش میکنند همه مقدرات اوکراین را بــه این دنیای خیالی پیوند
بزنند .در این دنیای آرمانی سران اوکراین (البته ،اگر تحقق یابد) اختالفات مرزی
و ســرزمینی با روســیه ،به نفع اوکراین حل خواهد شد ،شبهجزیره کریمه به این
کشور برمیگردد ،اروپا اوکراین را در اتحادیه و ناتو میپذیرد ،و دروازههای توسعه
و تکنولوژی مدرن غربی به روی اوکراین گشوده میشود .با این تفاصیل ،پیشنیاز
تحقق دنیای آرمانی غربگرایان اوکراینی دو چیز اســت؛ اول ،روسیه به هر دلیلی،
مقابل غرب تسلیم شود و نظم آمریکایی را بپذیرد و دوم ،اراده آمریکا و غرب مبنی
بر حمایت از اوکراین ،همیشــگی باشد .اما ،بهنظر میرسد که هیچکدام از این دو
پیشنیاز ،تحققپذیر نیســتند؛ نه روسیه میپذیرد که مولفههای قدرت خود را از
دست بدهد و دنبالهرو نظم آمریکایی باشد و نه حمایت غربیها از اوکراین ،دائمی
اســت و در این رابطه حتی پرونده قابل دفاعی هم ندارند .همانطور که گفته شد،
شــرایط جاری در آن سوی دریای سیاه ،خیلی حساس شده و این شرایط ممکن
اســت که به یک نبرد خونین ختم شــود .در این شرایط ،اگر مقامات کیف اصرار
داشته باشند که میان بحران مرزی میان خود و روسیه را با ماجراجوییهای آمریکا
پیوند بزنند ،عقالنی و دوراندیشانه نخواهد بود ،زیرا به هر دلیلی ،ورق برمیگردد.
کســانی که اکنون در اوکراین شــرایط را مدیریت میکنند ،باید بدانند که مشکل
آمریکا و غرب با روسیه ،ایدئولوژی حاکم و یا اقتصاد این کشور نیست ،بلکه مشکل،
موجودیت روسیه است؛ آمریکاییها برخالف دوران شوروی سابق ،با نظام حاکم بر
روســیه فعلی ،که یک نظام لیبرال مبتنی بر ارزشهای اروپایی و آمریکایی است،
مشکلی ندارند و نمیخواهند این نظام سیاسی را عوض کنند .آنها اکنون موجودیت
روسیه ،بهعنوان یک کشور مستقل و دارای منابع قدرت ،را نشانه رفتهاند .همانطور
که قب ًال در مورد سرخپوستهای آمریکایی گفته میشد؛ «یک سرخپوست خوب،
سرخپوست مرده اســت» ،اکنون نیز شعار واقعی آمریکاییها در قبال روسیه این
است« :یک روسیه خوب ،روسیه تجزیه شده ،کوچک ،مطیع و بدون سالح است»!
از نگاه مقامات کاخ ســفید ،این کشور در معادالت بینالمللی ،باید کام ًال مطیع و
منفعل باشــد .آمریکا این را میگوید و اروپاییها هم آن را پذیرفتهاند .اما ،اوکراین
که این رویکرد برد -باخت را پذیرفته اســت ،دارد ریسک میکند .مقامات اوکراین
ممکن اســت که به هر دلیلی ،احساســات مشابه آمریکاییها را در رابطه با روسیه
داشته باشند ،ولی باید بدانند که میان این احساس و واقعیت ،فاصله زیادی وجود
دارد و احساسات آنها هرگز محقق نخواهد شد .با توجه به این توضیحات ،مذاکرات
برد -برد برای اوکراین مناســبتر از خصومتی اســت که آمریکاییها پرچمدار آن
هستند .اگر اوکراین زیر این پرچم برود ،به احتمال خیلی زیاد ،بازنده اصلی خواهد
بود .عقل حکم میکند که اوکراین بر اساس نسخه غربیها ،در مقابل روسیه عمل
نکند و مذاکرات برد -برد را مبنای کار قرار دهد.

نماینده اقلیم کردستان عراق در ایران خبر داد

ناتوانی آمریکا در مقابله با حمالت پهپادی
به پایگاههای نظامی این کشور در اقلیم کردستان عراق

سرویس خارجی-
نماینده اقلیم کردســتان عراق در
ایران با انتقاد از عملکرد ضعیف نیروهای
آمریکایی در منطقه اقلیم کردســتان
عراق گفته آنها علیرغم اســتفاده از
فناوریهــای پیشــرفته نمیتوانند از
حمالت به پایگاه خود جلوگیری کنند.
مدتی اســت پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه ،آماج حمالت متعددی قرار
میگیرد و آمریکاییها به رغم داشتن تجهیزات مدرن و گران قیمت ،قادر به دفع
این حمالت نیستند .یکی از این حمالت هفته گذشته و در اقلیم کردستان عراق
رخ داد و گروههای ناشناس ،به اهداف نظامیان آمریکایی حمله کردند .این حمالت
از دو زاویه حائز اهمیت هســتند که ،یکی از آنها ،اســتفاده از پهپاد برای اولین بار
بود .این یعنی گروههای مســلحی در عراق حضور دارند که به پهپادهای هجومی
مجهز هستند و از این پس ،به راحتی میتوانند به آمریکا ضربات موثری وارد کنند.
«ناظم دباغ» ،نماینده اقلیم کردســتان عراق در ایران اما دیروز در گفتوگو با
خبرگزاری تســنیم و در واکنش به افزایش حمالت به مراکز و پایگاههای نظامیان
آمریکایی در اقلیم کردستان ،از ناتوانی آمریکا در جلوگیری از این حمالت ،به رغم
داشتن تجهیزات مدرن و گران قیمت گفت.
«دباغ» در پاســخ به این سؤال که «برخی سیاستمداران ُکرد معتقدند حضور
نظامی آمریکا در اقلیم کردســتان عراق باعث بیثباتی در این اقلیم میشود ،نظر
شــما در این زمینه چیست؟» اظهار داشــت« :من شخصاً همین نظر را دارم .این
سؤال برای من مطرح است؛ با توجه به فنآوریای که آمریکا و سایر کشورها برای
حفظ امنیت آسمان و زمین دارند ،چطور آمریکاییها نتوانستند خطر امنیتی را در
فاصله چندکیلومتری فرودگاه اربیل تشخیص دهند و پهپاد ناشناس آمده عملیات
خود را انجام داد؟! بنده تاکنون نشنیدهام که آمریکاییها این پهپاد را سرنگون کرده
باشند .اگر این پهپاد را سرنگون نکردهاند ،خب ،این پهپاد از کجا آمده و به کجا رفته
و چگونه بازگشت ه است؟! لذا ،بنده معتقدم آمریکاییها مسئولیت بزرگی بهعهدهدارند.
آنان نتوانستهاند اطراف خودشان را کنترل کنند و نفهمیدند این موشک یا پهپاد از
کجا آمده است یا حقیقت ماجرا را میدانند اما اعالم نمیکنند».
گفتنی است هفته گذشته پایگاه «الحریر» آمریکا در نزدیکی فرودگاه اربیل در
منطقه کردستان عراق ،هدف حمله پهپادهای مهاجم قرار گرفت و سامانۀ دفاعی
آمریکاییهــا نیز از مقابله با ایــن پهپادها عاجز ماندند .برخی گزارشها نیز حاکی
اســت پایگاه نظامی «الحریر» در فرودگاه اربیل ،محل استقرار افسران (سیا) است.
«عباس العرداوی» تحلیلگر عراقی ،در این باره گفته بود« :پایگاه آمریکا که در اربیل
هدف قرار گرفت ،یک مرکز آموزش برای نیروهای سایبری آمریکا است .این نیروها
هدایت درگیریها در منطقه را عهدهدار هستند».

کودتا در بالروس پیش از وقوع خنثی شد

رئیسجمهور بــاروس با اعالم اینکه عوامل آمریکا قصد ترور وی را
داشتند ،تاکید کرد ،این توطئه قبل از اجرا ،کشف و خنثی شد.
«الکساندر لوکاشنکو» دیروز طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که عوامل
نفوذی آمریکا قصد داشتند او و پسرانش را ترور کنند ،اما این توطئه قبل از اجرا،
خنثی شد .به گزارش خبرگزاری مهر ،لوکاشنکو فاش کرد که سازمان اطالعات این
کشور موفق شد تعدادی از عوامل تروریست حمایت شده از سوی آمریکا را بازداشت
کند .عوامل نفوذی آمریکا قصد داشتند پس از اجرای عملیات ترور ،اسباب کودتا را
در بالروس فراهم کنند .سازمان اطالعات بالروس این عوامل را با همکاری دستگاه
اطالعاتی روسیه دستگیر کرده است .لوکاشنکو خاطر نشان ساخت ،توطئه مذکور با
موافقت فرماندهی عالی آمریکا کلید خورده بود ،چرا که تنها فرماندهی عالی میتواند
فرمان قتل رئیسجمهور یک کشور را صادر کند .رئیسجمهوری بالروس همچنین
تاکید کرد ،تعدادی از عوامل توطئه ،در شهر مسکو دستگیر شدند.

شرکت تعاونی مسکن مرکزی نهاجا

در نظر دارد اجرای تاسیســات مکانیکی و الکتریکی پروژه مســکونی خود واقع
در منطقه  22شــهرک چیتگر را به صورت مناقصه عمومــی به پیمانکار واجد
صالحیت واگذار نماید .از متقاضیان درخواســت میگــردد جهت دریافت برگ
شــرایط مناقصه از تاریخ  1400/1/31الی  1400/2/3در ساعات اداری به دفتر
تعاونی واقع در خیابان پیروزی ،انتهای خیابان بیمارستان فجر ،ساختمان شمس،
طبقه همکف مراجعه نمایند.
تلفن هماهنگی33258961 :

شماره ۲۲۷۲۶

اذان ظهر ،13/03 :اذان مغرب ،20/00 :نیمه شب شرعی ،0/18 :اذان صبح(فردا) ،4/56 :طلوع آفتاب(فردا)6/25 :

صفحه آخر

ادامه ناآرامیها در اعتراض به خشونت پلیس آمریکا
 100معترض در بروکلین دستگیر شدند

سرویس خارجی-
شهرهای شیکاگو و بروکلین آمریکا همچنان صحنه
اعتراضهای گسترده مردمی علیه خشونت پلیس است
و بر اساس گزارشها در شهر بروکلین تنها در روز شنبه
بیش از  100معترض بازداشت شدهاند.
اعتراضات به خشونت پلیس و کشتار وحشیانه مردم در
برخی شهرهای آمریکا همچنان ادامه دارد .دولت این کشور
نیز عم ًال حاضر نشده برای تسکین درد خانوادههای قربانیان
و مردم خشمگین کاری کند .محاکمه قاتل «جرج فلوید» نیز
بعد از یک سال از این جنایت هنوز به سرانجام نرسیده است.
پلیس قاتل پس از محاکمه،
در بســیاری از موارد مشابه نیز ِ
تبرئه شده است.
در جدیدتریــن موج اعتراضها ،روز شــنبه هزاران نفر
از مردم شــیکاگو با راهپیمایی به ســمت خانه شهردار ،به
کشتهشــدن نوجوان  ۱۳ساله توسط پلیس اعتراض کردند.
به نوشته وبگاه شبکه «ایبیسی نیوز» ،اداره پلیس شیکاگو
بعد از مواجه شدن با هزاران معترض ،اعالم کرد انتظار تداوم
تظاهرات و افزایش آن در روزهای آینده را نیز دارد.
تظاهراتکنندگان در این شهر قصد داشتند به سمت خانه
«لوری الیتفود» شهردار شیکاگو راهپیمایی کرده و خواستار
جلوگیری از تداوم خشونت پلیس شوند که نیروهای امنیتی
مانع شــدند .معترضان فریاد میزدند پلیس دیگر بهدرستی
عمــل نمیکند و اجازه کشــتار مردم بیگنــاه را میدهد.
براساس گزارش برخی رسانهها در این کشور ،علیرغم اینکه
این تظاهرات با وجود تعداد زیاد معترضان بهشــکلی کامال
مسالمتآمیز برگزار شد اما در پایان با دخالت پلیس و نیروهای
امنیتی ،به خشونت و درگیری کشیده شد.
مقامات شیکاگو پنجشنبه گذشته تصاویری را برای عموم
از دوربین لباس یک مامور پلیس هنگام تیراندازی به سمت
یک نوجوان  ۱۳ساله که دستانش را به نشانه تسلیم باال گرفته

حضور جوانان در مرز به وجو د آمده بود .ما نمیتوانستیم به
صورت همزمان دو کار را انجام دهیم و هماکنون قصد داریم
تعداد پناهجویانی که پذیرش میکنیم را افزایش دهیم» .طبق
این گزارش ،اظهارات جدید رئیسجمهور آمریکا در شرایطی
مطرح شده که تصمیم وی برای عدم افزایش سقف پذیرش
ساالنه پناهجویان موجب بروز خشم فعاالن بخش مهاجرت
شــده است .ماه گذشته میالدی«آلخاندرو مایورکاس» ،وزیر
امنیت داخلی آمریکا به مردم کشورش اطمینان داد« ،زنان
و مردان مشــغول به کار در وزارت امنیت داخلی  ۲۴ساعته
و هفت روز هفته کار میکنند تا تضمین کنند ما بحرانی در
مرز نداشته باشیم و چالش را مدیریت کنیم».

افزایش تدابیر امنیتی

بود ،منتشــر کردند .پلیس بعد از این حادثه مدعی شد پسر
نوجوان اسلحه در دست داشته اما در تصاویر مشخص است
که در لحظه تیراندازی دستان وی خالی است .در «بروکلین»
و ایالت «مینه سوتا» نیز مردم خشمگین به کشته شدن یک
جوان  20ســاله سیاه پوســت به دست پلیس این کشور در
هفتمیــن روز این اعتراضها به خیابانها ریختند و با پلیس
درگیر شدند« .ای بیسی نیوز» نوشته در تظاهرات «بروکلین
ســنتر» که در اعتراض به تیراندازی مرگبار پلیس به «دانته
رایت» برگزار شد ،نزدیک به ۱۰۰معترض دستگیر شدند.

وضعیت بحرانی

خبر دیگر از آمریکا اینکه رئیسجمهور این کشور برای
نخســتین بار از زمان شروع ریاســت جمهوریاش وضعیت

بــه وجود آمده در ارتبــاط با ورود مهاجران از مرز جنوبی را
«بحرانی» خواند و از اقدامات دولتش درباره آنچه « لغو برخی
سیاستهای مهاجرتی ترامپ» خواند ،دفاع کرد .به گزارش
ایســنا ،به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،این در حالی است
که دولت جو بایدن ،تاکنون از «بحرانی» خواندن وضعیت به
وجود آمده در ارتباط با افزایش چشمگیر تعداد مهاجران در
مرز جنوبی کشــورش که تنها در ماه مارس(اسفند) به ۱۷۲
هزار نفر رسید ،خودداری کرده و از آن به عنوان «چالش»یاد
کرده بود .شبکه روسی «راشاتودی» در این خصوص گزارش
کرد ،بایدن روز شــنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بحران
پناهجویان در مرز آمریکا گفت« :مشکل اینجا بود که واحد
مربــوط به پناهجویان بــر روی بحرانــی کار میکرد که با

از ســوی دیگر علیرغم گذشت بیش از سه ماه از حمله
هواداران «دونالــد ترامپ» رئیسجمهور ســابق آمریکا به
ساختمان کنگره این کشــور ،قانونگذاران آمریکایی هنوز از
امنیت خود نگران هستند .به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»،
بســیاری از قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه که علیه
ترامپ در دومین محکمه استیضاح وی رأی دادند ،هزینهکردها
روی تدابیر امنیتی شخصی خود را افزایش دادهاند .به گزارش
فارس اسناد «کمیسیون فدرال انتخابات» آمریکا نشان میدهد
که علیرغم عادی بودن تدابیر امنیتی و محافظان شخصی برای
قانونگذاران آمریکایی ،اما این هزینهها بعد از حمله ششم ژانویه
به ساختمان کنگره افزایش چشمگیری یافته است.بر اساس
گزارش رسانههای آمریکایی ،دو سناتور جمهوریخواه «میت
رامنی» و «پت تومی» که به محکومیت و گناهکار بودن ترامپ
در استیضاح دوم رأی داده بودند ،هزینههای امنیتی خود را به
ترتیب  ۴۳،۶۳۳دالر و ۷۰هزار دالر افزایش دادهاند«.الکساندریا
اوکاسیو کورتز» قانونگذار دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا
نیز که از جمله مخالفان سرسخت ترامپ بود ،حدود  ۴۵هزار
دالر به هزینه تدابیر امنیتی خود افزوده است.

هجمه گسترده اروپا به روسیه جمهوری چک  18دیپلمات روس را اخراج کرد
سرویس خارجی-
همزمان با افزایش تنشها بین روســیه و غرب
حمالت ســران اروپا به مســکو نیز تشدید شده و
جمهوری چک هم از اخراج  18دیپلمات روسیه خبر
داده اســت .در نقطه مقابل روســیه نیز اعالم کرده
رزمایش بزرگ هوایی را بر فراز دریای ســیاه برگزار
میکند.
تنشها در روابط روسیه و غرب روز به روز در حال تشدید
اســت .آمریکا روسیه را به اشغالگری ،دخالت در انتخابات و
حمله سایبری متهم میکند و کشورهای اروپایی هم میگویند
نگران رفتارهای تهاجمی روســیه در نزدیکی مرزهای خود
هســتند .اســتقرار هزاران نظامی روس در نزدیکی مرزهای
اوکراین نیز مزید بر علت شــده تــا این تنشها به اوج خود
برســد .در جدیدترین مورد از نشانههای تنش در روابط دو
طرف وزیر دفاع آلمان اعالم کرده« :روسیه تهدیدی مستقیم
و مشخص علیه امنیت اروپا است»« .آنگرت کارنباوئر» ،وزیر
دفاع آلمان در سخنرانی در محل بنیاد محافظهکار «کونراد-
آدناوئر» در جنوب آلمان تاکید کرد که« :روند تقویت مواضع
نظامی روســیه و جنگ افزارهای آن در وسط اروپا تهدیدات
واقعی به وجود آورده است».
همزمان رئیسجمهور فرانسه نیز اظهار داشته که ،رویکرد
مربوط به روابط با روسیه باید بر پایه دو ستون «گفتوگو» و
«تحریم» استوار باشد! ایسنا در این باره به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک نوشته ،امانوئل ماکرون ،در مصاحبهای که با یک
برنامه شــبکه سی.بی.اس داشــت گفت« :من فکر میکنم
تحریمها به نوبه خود کافی نیســتند اما تحریمها بخشی از
یک بستهاند .من قطعا گفت وگوی سازنده را ترجیح میدهم

اما شما برای داشتن یک گفت وگوی سازنده
و کافی باید اعتبار داشته باشید».

سنت پترزبورگ که توسط سرویس امنیت فدرال این کشور
به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود از خاک روسیه اخراج شده
است .وزارت خارجه روسیه همچنین کاردار موقت اوکراین در
مسکو را نیز احضار کرده است و درباره اقدامات غیرقانونی این
دیپلمات اوکراینی به کیف هشدار داده است.

اخراج  18دیپلمات روس

جمهــوری چــک نیــز در بحبوحه این
تنشها اعالم کــرد  18دیپلمات روس را به
اتهام جاسوسی اخراج میکند! سفارت روسیه
در پراگ میگوید از وزارت خارجه چک اعالم
اخراج  18دیپلمــات روس را دریافت کرده
اســت« .آندری بابیش» نخستوزیر چک و
«یانهاماتشیک» وزیر خارجه چک روز شنبه
اعــام کردند که دولت این کشــور تصمیم
گرفته تا  18دیپلمات ســفارت روســیه را به دلیل دخالت
سازمان اطالعات روســیه در انفجار انبار تسلیحات در سال
 2014اخراج کند .دولت آمریکا روز پنجشــنبه تحریمهای
جدیدی را علیه  ۳۲فرد و نهاد روسی اعمال کرد .کاخ سفید
در بیانیهای عالوهبر اعالم تحریمهای جدید که به بهانه دخالت
روســیه در انتخابات آمریکا و حمله سایبری علیه این کشور
وضع شدهاند10 ،دیپلمات روس را به جاسوسی متهم کرده
و از آنها درخواست کرد آمریکا را ترک کنند.

واکنش روسیه

در واکنش به این اقدام آمریکا نیز ،مســکو از اخراج 10
دیپلمات آمریکایی از روســیه خبــر داد و  8مقام آمریکایی
را در لیســت تحریمهای خود قرارداد.مســکو روز شنبه نیز،
 5دیپلمات لهســتانی را اخراج کرد .وزارت خارجه لهستان
پیشتر ،سه کارمند سفارت روسیه در لهستان را به عنوان عنصر
نامطلوب توصیف کرده و اخراج کرده بود .بلومبرگ نیز به نقل
از منابع مطلع گزارش داده ،اگر روسیه دست از «فعالیتهای

شرورانه» بر ندارد ،کاخ سفید نیز تحریمها و محدودیتهای
بیشتری علیه این کشور اعمال میکند.

اوکراین به دنبال سالح هستهای

تشدید تنشها بین روسیه و اوکراین نیز دولت «کیف»
را به فکر تهیه سالح هستهایانداخته است .در همین رابطه
سفیر اوکراین در آلمان گفت که در صورت عدم عضویت این
کشــور در ناتو ،کیف ممکن است به سالح هستهای تجهیز
شــود .به نوشته وبگاه «دیفنس ورلد» «دری ملنیک» سفیر
اوکرایــن در آلمان در مصاحبه با «رادیو آلمان» گفت« :یا ما
بخشی از یک اتحاد مانند ناتو هستیم و به تقویت اروپا کمک
میکنیم تا اروپا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند یا فقط یک
گزینه داریم که خود را مسلح کنیم ،شاید دوباره به وضعیت
هستهای بیندیشیم .باید دید که چطور میتوانیم امنیت خود
را تضمین کنیم».
در جدیدتریــن تحوالت نیز بین مســکو و کیف ،وزارت
خارجه روســیه اعالم کرد ،دیپلمات کنسولگری اوکراین در

التماس نتانیاهو به احزاب راستگرا برای کمک به تشکیل کابینه

است تظاهرات کردند.
خبرنگار العالم در گزارشــی از قدس اشغالی گفت که با
توجه به دو دســتگی و بحرانهای سیاسی و حزبی ،که رژیم
اشــغالگر درگیر آن است ،تظاهرات اسرائیلیها در برابر خانه
نتانیاهو در قدس اشغالی ادامه دارد و آنان خواستار سرنگونی

نخســتوزیر هستند و به مأمور شدن وی
برای تشکیل مجدد دولت ،اعتراض دارند.
«واصل الخطیب» تحلیلگر سیاسی در این
رابطه گفت« :هدف راهبردی و اساســی از
تظاهرات هفتگی ،دور کــردن نتانیاهو از
تشــکیل دولت جدید است ».العالم تاکید
کرد«:نتانیاهو که مأمور تشکیل دولت جدید
شده است ،به سران احزاب راستگرای دیگر
مانند «نفتالی بنت» رئیسحزب «یمینا» و
«جدعون ساعر» رئیسحزب «امید جدید»،
التمــاس میکنــد به او ملحق شــوند .او
میگوید آنان فرزندان حزب لیکود هستند.
علت التماس نتانیاهو نیز تالش برای نجات خودش از سقوط
و فرار از محاکمه و پرهیز از برگزاری انتخابات پنجم است».
«فراس یاغی» متخصص در امور اسرائیل نیز اعالم کرد:
«معضل اساسی ،نتانیاهو اســت و معتقدم ساعر به نتانیاهو
اعتماد نمیکند ،زیــرا او را زمانی که در لیکود بوده ،آزموده

است و با وی در داخل حزب لیکود بود و از این حزب خارج
شــد .به همین سبب ،این درخواستهای احساسی ،تأثیری
نخواهد داشت و به نظر میرسد حزب ساعر و حزب الپید و
اکثریت احزاب میخواهند بدون نتانیاهو تشکیل دولت دهند،
اما نتانیاهو دست بردار نیست .صحبت این است که نتانیاهو
رئیساسرائیل شود و نخستوزیر نشود تا از مجازات در امان
بماند ،تا االن این موضوع قطعی نشــده است ،اما اگر قطعی
شود ،معتقدم دولت وحدت ملی را تشکیل خواهند داد».
العالم در ادامه تاکید کرد که پس از گذشــت  10روز از
مأمور شدن نتانیاهو برای تشکیل دولت جدید ،وی تا االن با
وجود همه تالشهایش ،نتوانسته است به درصد تعیینکننده
برسد و این بدان معناست که بحران سیاسی در اسرائیل ،در
حال عمیقتر شدن اســت .خبرنگار العالم در پایان گزارش
خود گفت «:هر کاری بکنید نتانیاهو ،فاســد و رشــوه خوار
باقــی خواهد ماند و پایان این فرد نیز زندان خواهد بود .این
زبان حال تظاهرکنندگانی اســت که در برابر خانه نتانیاهو
تجمع میکنند».

کوتاه از سراسر جهان

تونس

خبرگزاری جمهوری اسالمی :کمیساریای عالی سازمان
ملل در امور پناهندگان و ســازمان بینالمللی مهاجرت طی
بیانیه مشترکی اعالم کردند ۴۱ ،مهاجر غیر قانونی در سواحل
تونس غرق شدند .در این بیانیه آمده است ،این مهاجران به
دلیل واژگون شدن قایق حامل آنها ،در نزدیکی سواحل شهر
«صفاقس» واقع در جنوب تونس ،غرق شدند و تنها سه نفر
نجات پیدا کردند .این بیانیه افزود :مهاجران قصد داشتند با
این قایق ،به ایتالیا سفر کنند .این دو نهاد بینالمللی با اشاره به
اینکه طی سال جاری میالدی ،دستکم  ۲۹۰نفر در آبهای
دریای مدیترانه مفقود شدهاند ،تأکید کردند که برای نجات
جان این مهاجران ،باید میان کشورهای حوزه دریای مدیترانه،
هماهنگی ایجادگردد.

یونان

روسیا الیوم :وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از امضای یک
توافــق نظامی میان این رژیم و یونان به ارزش  ۶۵/۱میلیارد
دالر خبر داد .به نوشــته روزنامه عبری زبان "اورشلیم پست"،
شرکت اسرائیلی "البیت سیسستمز" یک مرکز آموزشی را برای
نیــروی هوایی یونان راهاندازی خواهد کرد .دوره زمانی توافق
فوق ۲۰ ،ساله خواهد بود .یونان به عنوان یک کشور اروپایی
و عضو اتحادیه اروپا ،حامی رژیم صهیونیستی است.

عراق

ایسنا :به گفته یک منبع امنیتی در عراق ،پایگاه نیروهای
حشدالشــعبی در منطقه "داقون" استان کرکوک ،با  ۶گلوله
خمپاره هدف قــرار گرفت و بر اثر این حمله ،پنج تن دچار
جراحت شدند .وی افزود :سه تن از زخمیها از نظامیان ارتش
و دو نفر دیگر نیز از نیروهای حشدالشعبی هستند.
در واکنش به این حمله« ،ابوعلی العســکری» ،مسئول
امنیتی «گردانهای حزباهلل عراق» متعهد شــد که به این
حمله پاسخ بدهد .العسکری در ارتباط با شرایط جاری عراق،
طی توئیتی نوشت " :افزایش قابل توجه تعداد نیروهای اشغالگر
تحت پوشــش ناتو ،بدون توجه به ملیت این نیروها ،حمالت
مقاومت را افزایش میدهد.

لیبی

اسپوتنیک « :محمد حموده» ،سخنگوی دولت وحدت
ملی لیبی ،اظهار داشت« ،عبدالحمید الدبیبه» ،نخستوزیر،
به زودی همراه با تمام وزرای خود ،به شهر «بنغازی» در شرق
لیبی ســفر خواهد کرد .حموده گفت ،سفر اعضای کابینه به
شــهرهای لیبی ،با اهمیت بوده و در برنامههای کاری دولت
گنجانده شدهاســت .این سفرها با مشــارکت نخستوزیر و
وزرا انجام خواهند شــد و این اقدام ،امری عادی است و باید
انجام شود.

اذعان ژنرال صهیونیست به ناتوانی گنبد آهنین
در برابر موشکهای ایران و مقاومت

ژنرال صهیونیست اذعان کرد ،این رژیم به دلیل ضعفهای سامانه
«گنبد آهنین» خسارتهای زیادی دیده و سامانه مذکور برای مقابله
با موشکهای ایران و گروههای مقاومت ناکارآمد است.
صهیونیستها بارها نسبت به ضعف سامانههای دفاعی خود در برابر گروههای
مقاومت اذعان کردهاند .در واقع پیشرفت موشکهای حماس ،جهاد اسالمی و
حزباهلل لبنان باعث شده تا سامانه دفاعی گنبد آهنین رژیم صهیونیستی به یک
سامانه ناکارآمد تبدیل شود« .یوسی النگوتسکی» فرمانده یگان  ۸۱فنی رژیم
صهیونیستی در همین رابطه طی یادداشتی در روزنامه صهیونیستی «معاریو»
نوشته ،ســامانه گنبد آهنین عدم کارایی و ناتوانی خود در توقف موشکهای
مقاومت را ثابت کرده است.
آنطورکه خبرگزاری فارس نوشــته ،او رژیم صهیونیستی را از تکیه صرف
بر یک «سامانه مبتنی بر رهگیری موشکی برای مقابله با تهدیدات موشکی»
بر حذر داشــته و تاکید کرده که «این موضوع میتواند خسارتهای زیادی به
جبهه داخلی ،تأسیســات راهبردی و نیــروی ارتش در جنگ احتمالی آینده
وارد کند» .النگوتســکی سپس جنبش حماس در غزه ،حزباهلل لبنان و ایران
را تهدیدات رژیم صهیونیستی در صورت بروز جنگ احتمالی در آینده خوانده
و نوشته ،گنبد آهنین تنها قادر به پاسخی جزیی و محدود به موشکها است.
وی ضمن اعالم اینکه «سامانه موسوم به گنبد آهنین محدودیتهای زیادی
در مقابله با موشــکها دارد» معتقد است رژیم صهیونیستی نمیتواند با تکیه
بر یک تکنولوژی ،دفاعی راهبردی داشــته باشد و برای مقابله باید حداقل دو
تکنولوژی در این زمینه به کار بگیرد.

پرونده

نقش انگلیس در کوچاندن یهودیان یمن
به سرزمینهای اشغالی فلسطین

برگزاری رزمایش

در بحبوهــه افزایش تنشها بین روســیه و اوکراین از
یک ســو و روسیه و کشــورهای غربی از سوی دیگر مسکو
دسترسی کشــتیهای خارجی به اطراف شبهجزیره کریمه
را به دلیل برگزاری مانور محدود کرد .به گزارش ایســنا ،به
نقل از دویچه وله ،انتقال دو ناو بزرگ و  ۱۵کشــتی کوچک
به دریای ســیاه تکمیل شده است.این اقدام در حالی صورت
میگیرد که اوکراین ،کرملین را به بســیج گسترده نیرو در
مرزهایش متهم میکند؛ رویدادی که مسکو آن را یک مانور
دفاعی موقت دانسته است.
نیروی دریای روســیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت،
این کشــتیها از تنگه کرچ واقع در شبهجزیره کریمه عبور
کردند.دو کشتی روسی دیگر از ناوگان شمالی روسیه قادر به
حملتانک و انتقال نیرو و تجهیزات در جریان حمالت ساحلی،
روز شنبه از تنگه بسفر عبور کرد .وزارت دفاع روسیه روز جمعه
اعالم کرد که به خاطر این مانور برخی از مناطق دریایی در
شــبهجزیره کریمه به صورت موقت به روی ناوهای خارجی
بسته میشوند .اما حملونقل دریایی در این تنگه تحت تاثیر
این امر نیست .برخی رسانهها نیز از استقرار شماری از انواع
جنگندههای روسیه در «اســتاوروپول» نزدیک شبه جزیره
کریمــه برای انجام یک رزمایش بزرگ هوایی بر فراز دریای
سیاه و در نمایش قدرت به آمریکا و اوکراین خبر دادند.

همزمان با تظاهرات گسترده علیه دولت رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد

همزمان با ناتوانی «بنیامین نتانیاهو» در تشکیل
کابینه و التماس وی از احزاب راستگرا برای ملحق شدن
به دولت ائتالفی ،دهها هزار صهیونیست با تظاهرات در
برابر خانه نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،برکناری وی
از قدرت را به علت فساد مالی گسترده خواستار شدند.
چهارمین انتخابات زودهنگام در سرزمینهای اشغالی در
کمتر از دو سال ،اوایل فروردین ماه برگزار شد ،اما هیچ کدام
از احزاب نتوانســتند به تنهایی ،اکثریت  61کرسی را برای
تشکیل دولت به دست بیاورند .در این میان ،نخستوزیر رژیم
صهیونیستی ،که به علت پروندههای فساد دادگاهی شده است،
بار دیگر مامور به تشکیل کابینه شد ،تا با نخستوزیری مجدد
بتواند از محاکمه فرار کند ،اما تاکنون موفق به راضی کردن
احزاب دیگر برای پیوستن به دولت خود نشده است .همزمان،
تظاهرات علیه فساد نتانیاهو نیز روز به روز در حال گسترش
اســت .طبق گزارش العالم ،دهها هزار صهیونیست روز شنبه
در برابر خانه نخستوزیر ،در اعتراض به اینکه با وجود دست
داشتن در فساد مالی و رشوه ،مأمور تشکیل دولت جدید شده

«تا زمانی که اروپا اجازه چنین اقداماتی را به یونان بدهد و در
مقابل چنین حوادثی سکوت کند ،نامش به عنوان محرک این
رفتار شرمآور ،در تاریخ ثبت خواهد شد» .فرماندهی نیروهای
ساحلی ترکیه روز شنبه اعالم کرد که گارد ساحلی یونان ،یک
پناهجو را آتش زده است.
وزیر کشور ترکیه همچنین ،فیلمی را در توئیتر به اشتراک
گذاشــت که نشان میدهد نیروهای یونانی پناهجویان را به
آبهای ترکیه میرانند.

سخنگوی دولت وحدت ملی لیبی افزود :نخستوزیر در
بسیاری از مناسبتها بر این نکته تاکید کرده است که باید به
شهرهای مختلف سفر کرد و شرایط در تمامی شهرها بررسی
شوند و هر وزیری که نتواند جابهجا شود و به مناطق مختلف
لیبی سفر کند ،اساسا مورد پسند دولت نیست.

چین

باشــگاه خبرنگاران جوان« :لی یو چونگ» ،معاون وزیر
خارجه چین ،گفت :یکپارچگی چین یک روند تاریخی است
و متوقف نخواهد شد ،هیچ کس و هیچ قدرتی نمیتواند این
وحدت را از بین ببرد ،ما ابدا به تایوان اجازه جدایی نخواهیم
داد .چونــگ افزود :پکن آماده اســت تا بحــران تایوان را از
طریق دیپلماسی حل کند ،ولی اگر تاثیری نداشته باشد ،ما
از گزینههای دیگر استفاده خواهیم کرد.
او اضافه کرد :مسئله تایوان به منافع اصلی چین مربوط
میشود و در این زمینه ،دولت هیچ امتیازی به کسی نمیدهد
و با هیچ کس بحثی ندارد .معاون وزیر خارجه چین درخصوص
رابطه تایوان و آمریکا هم گفت :ما به شدت با هرگونه تماس
رســمی بین آمریکا و تایوان در هر ســطح ،مخالف هستیم.
واشــنگتن نباید ســعی کند با این موضوع بازی کند .اصل
«چیــن واحد» برای پکن ،خط قرمز اســت و ما اجازه عبور
از آن را نمیدهیم.

افغانستان

خبرگزاری صداوســیما« :ضیا الحق امرخیل» استاندار
ننگرهار ،دیروز گفت :افراد مسلح ناشناس دیشب با حمله به
یک خانه مسکونی در حوزه نهم امنیتی شهر جالل آباد ،مرکز
استان ننگرهار ،هشت عضو خانواده «حاجی عبدالوهاب» را در
هنگام ادای نماز ،به ضرب گلوله کشتند و از محل فرارکردند.
وی افزود :هنوز انگیزه این حمله مشخص نیست.
خبر دیگر از افغانستان اینکه ،پلیس استان «بلخ» اعالم
کرد ،شهر بلخ هدف حمله خمپارهای اعضای طالبان قرار گرفت
و براثر این حمله ،دو غیرنظامی کشته شدند.

سوریه

تسنیم« :حموده صباغ» رئیسپارلمان سوریه ،اعالم کرد،
نام نویسی نامزدهای ریاست جمهوری سوریه از فردا (امروز)
آغاز میشــود .وی از افرادی که مایل به شرکت در انتخابات
هســتند ،خواست درخواست نامزدی خود را ظرف مدت 10
روز و تا پایان ســاعت کاری چهارشــنبه  28آوریل(هشت
اردیبهشــت)به دیوان عالی قانون اساســی ارســال کنند.
رئیسمجلس سوریه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
در این کشور را برای سوریهای مقیم خارج 20 ،ماه می(30
اردیبهشت) و داخل ســوریه  26ماه می(پنج خرداد) آینده
اعالم کرد.

انتقال یهودیان از سراسر جهان به فلسطین اشغالی و اسکان
آنها در مناطق اشغالی فلسطین ،بلندیهای جوالن ،کرانه غربی
رود اردن و نوار غزه از جمله سیاســتهای کثیف انگلیس و رژیم
صهیونیستی برای یهودیسازی فلسطین بوده است .در این بین،
برای تشکیل یک کشور جعلی ،اقدامات شیطانی گوناگونی صورت
گرفته که تنها یکی از آنها ،همین بحث کوچاندن یهودیان به این
منطقه اشغال شده است.
پایگاه خبری « ۲۶ســپتامبر» یمن درهمین ارتباط ،طی گزارشی به
بررسی ماجرای کوچاندن هزاران یمنی به فلسطین اشغالی در اوایل قرن
بیســتم با وجود صدور قانون ممنوعیت ســفر آنها به فلسطین و ماجرای
نخستین عملیات امنیتی آژانس رژیم صهیونیستی در خاک یمن پرداخته
و نوشــته که کوچاندن این یهودیان اغلب بیسرو صدا و محرمانه صورت
میگرفت به استثنای نخستین عملیات امنیتی صهیونیستها در یمن که
طی آن هزاران یمنی به فلسطین اشغالی کوچانده شدند.
طبق این گزارش ،مهاجرت یهودیان یمن به فلسطین اشغالی پس از
صدور بیانیه بالفور در سال  ،۱۹۱۷آغاز شده است .بیانیهای که انگلیس به
واسطه آن ،فلسطین را به یهودیان بخشید تا کشور جعلی خود را برپا کنند....
مهاجرت یهودیان یمن به فلســطین اشغالی پس از بالفور اغلب به صورت
محرمانه ،انفرادی ،پراکنده و غیر منظم صورت گرفت و برخی از یهودیان
نیز حتی پیش از صدور این بیانیه به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده بودند».
در ادامه مهمترین بخشهای گزارش این پایگاه یمنی بررسی میشود.
یحیــی حمید الدین محمد المتوکل معروف به امام یحیی ،مؤســس
حکومت متوکلی یمن و مقتدرترین امام زیدیهای یمن در قرن بیســتم
( ،)۱۹۴۸–۱۸۶۹در سال  ،۱۹۲۳متوجه فعالیت آژانسهای یهودی در یمن
شد و به همین دلیل قانونی مبنی بر ممنوعیت سفر یهودیان به فلسطین
را صادر کرد .تا اوایل دهه  ۹۰میالدی قانون منع سفرهای بلندمدت برای
یهودیان در یمن برقرار بود ،اما در سال  ۱۹۹۳دولت یمن این قانون را لغو
کرد .با این وجود در تمام این مدت ،روند مهاجرت این یهودیان به صورت
سری و پراکنده ادامه یافت .تا قبل از سال  ،۱۹۴۸یهودیان یمن تنها گروه
یهودی عرب بودند که در فلسطین اشغالی به تعداد زیادی حضور داشتند.
بعدها اغلب آنها به انگلیس مهاجرت کردند.
در سال ۱۹۴۷اما قتل عام یهودیان یمن روی داد .آژانس صهیونیسم
از این جنایت سوءاســتفاده کرد و به کوچاندن نزدیک به  ۵۰هزار یهودی
یمن به فلسطین اشغالی طی عملیاتی که در عربی به «بساط الریح» (فرش
باد) در عربی و «میکتزی تایمان» در عبری معروف شــد ،اقدام کرد .این
نخســتین عملیات امنیتی صهیونیستها در یمن بود که از سال  ۱۹۴۴با
هماهنگی اشغالگران انگلیسی در عدن برای آن تدارک دیده شده بود .پس
از آن ،این آژانس باقی یهودیان یمن را با هماهنگی سازمانهای آمریکایی
و صهیونیســتی به فلسطین اشغالی منتقل کرد و دولت آمریکا مسئولیت
پوشش هزینههای باز اسکان این یهودیان در فلسطین و هزینههای انتقال
آنها از یمن را برعهده گرفت .روند انتقال این یهودیان به استثنای عملیات
بساط الریح ،اغلب به صورت محرمانه ،پراکنده و غیرمنظم صورت گرفت.
تا ســال  ۵۵ ،۱۹۴۸هزار یهودی در شــمال یمن و  ۸هزار نفر در آخرین
مستعمره انگلیس در یمن یعنی عدن ،ساکن بودند.
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