
مردم منطقه محاصره شده »الدراز« که به 
نش��انه دفاع از آیت اهلل عیسی قاسم رهبر حق�وق بش�ر

معنوی انقالب بحری��ن از ۲۴7 روز پیش 
تحصن کرده اند همچنان به تحصن خود ادامه می دهند.

تحصن کنندگان لغو تابعیت آیت اهلل قاس��م و محاکمه وی را 
محک��وم و تأکید کردند که محاکمه وی بر خالف قوانین و عرف 

بین المللی است که بر آزادی بیان و حقوق بشر تأکید دارند.
دولت بحرین که اخیرا قصد داشت آیت اهلل عیسی قاسم را به 
اتهام پولش��وئی و تحریک مردم علیه دولت محاکمه کند به دنبال 
برگزاری تظاهرات گس��ترده کفن پوش��ان در خیابان های بحرین 
مجبور شد محاکمه وی را لغو کرده و به روز ۲7 فوریه )9 اسفند( 
موکول کند.منابع بحرینی گزارش دادند که دیروز نیروهای امنیتی 
به شهرک النویدرات یورش بردند.مردم بحرین همچنین در نقاط 
مختلف این کش��ور در اعتراض به سیاست های دولت در سرکوب 
مخالفان و اعالم وفاداری به ش��هدا تظاهرات کردند.همزمان با فرا 
رسیدن روز محاکمه »نبیل رجب« فعال حقوقی بحرین، سازمان 
دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای اعالم کرد آنچه باعث نگرانی رژیم 

بحرین ش��ده، حقیقتی اس��ت که رجب آن را فاش کرد. دیده بان 
حقوق بشر در بیانیه خود اعالم کرد که نبیل رجب امروز سه شنبه 
محاکمه می شود در حالیکه با توجه به اتهامات وارده علیه وی در 

مجموع با 18 سال حبس مواجه است.
در این بیانیه آمده اس��ت: هشت ماهی که نبیل رجب پیش 
از محاکمه در زندان س��پری کرده است، بازداشتی جائرانه است.
پای��گاه »اللؤل��ؤه« به نقل از »جو اس��تورک« معاون مدیر بخش 
خاورمیانه در س��ازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داد که علت 
بازداشت نبیل رجب این است که وی نقض حقوق بشر در بحرین 
را افشا کرد و عالوه بر آن مطالب منتشر شده وی در توییتر است 
که از حمالت هوایی ائتالف س��عودی به یمن و شکنجه زندانیان 
در بحری��ن انتقاد کرده بود و مس��ئوالن بحرین همچنین وی را 
به بیان اظهارات ک��ذب و مغرضانه علیه دولت متهم کرده اند.در 
بیانیه دیده بان حقوق بش��ر آمده است که شرایط بازداشت نبیل 
رجب گاهی به حد مجازات جائرانه می رس��د زیرا وی را بیش از 
دو هفته در حبس انفرادی قرار داده  و او را از حضور در مراس��م 

تشییع جنازه یکی از بستگانش منع کردند.

247 روز تحصن حامیان آیت اهلل عیسی قاسم
در اقدامی برای توجیه اش��غال افغانستان، 

خط وزیر دفاع انگلیس هش��دار داد، در صورتی س����ر
ک��ه کش��ورهای غربی از جمل��ه انگلیس، 
افغانس��تان را ترک کرده و به حال خود رها کنند چیزی حدود 
۴۰ میلی��ون تن از افغانس��تان ممکن اس��ت به عن��وان مهاجر 

رهسپار انگلیس و کشورهای اروپایی شوند.
 مای��کل فال��ون، وزیر دف��اع انگلیس در س��خنانی پذیرفت 
انگلیس و ناتو نمی توانند سربازانشان را از افغانستان خارج کنند 
زیرا همان گروه های تروریستی که به هنگام حمله به افغانستان 
در س��ال ۲۰۰1 در این کش��ور وجود داش��تند هنوز هم وجود 
دارند و یک تهدید محس��وب می ش��وند.در حالی که وزارت دفاع 
انگلیس مس��اله اعزام سربازان بیشتر به افغانستان را مدنظر دارد 
مایکل فالون هشدار داد اگر افغانستان دچار فروپاشی شود، اروپا 
نیز به ش��کلی کامال مس��تقیم تبعات آن را تجرب��ه خواهد کرد.

وزی��ر دفاع انگلیس همچنی��ن دورنمای تداوم حض��ور نظامیان 
کش��ورش در افغانستان برای س��ال های متوالی را مطرح کرده و 
گف��ت: ما باید تا زمانی که ماموریت انجام ش��ود در افغانس��تان 

بمانیم.این در حالی است که پیشتر دیوید کامرون، نخست وزیر 
سابق انگلیس در س��ال ۲۰1۳ گفته بود ماموریت در افغانستان 
به س��رانجام رسیده است.فالون در صحبت هایش در جمع وزرای 
دفاع کش��ورهای دیگر در ش��هر مونیخ آلمان گفت: اگر رفتن به 
افغانس��تان کار درستی بود پس در نتیجه درست نیست که قبل 
از انجام ماموریت آنجا را ترک کنیم. عالوه بر اینکه ما می توانیم 
این کار را انجام دهیم.فالون پذیرفت نیروهای نظامی افغانستان 
با مشکالت زیادی در شکست دادن طالبان بدون حضور سربازان 

غربی مواجه می شوند.
وی افزود: در درجه اول، گروه های تروریس��تی فراملیتی در 
افغانستان هستند که می خواهند به ما در داخل و در کشورهای 
دموکراتی��ک ما ضرب��ه بزنند. انگلیس در طول 16 س��ال حضور 
نظامی در افغانس��تان هر بار به بهانه ای در این کشور مانده است 
و اکنون پناه جویان را بهانه کرده است. خبر دیگر آنکه سخنگوی 
نظامیان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( در افغانستان از پاکستان 
و افغانستان خواست که برای حل مشکالت موجود هر چه زودتر 

راه حل سیاسی پیدا کنند.

جوسازی انگلیسی برای ماندن در افغانستان
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 قاسم غفوری

یادداشت

امام هادی علیه السالم:
فروتنی در آن است که با مردم چنان کنی که دوست داری با تو 

چنان باشند.
المحجة البیضاء،ج 5

مترجم: حسين ارجلو20 /02 /2017 كیوسك

گلف نیوز
خارج�ه  وزی�ر  اظهارنظ�ر 

ترکیه درباره مذاکرات صلح
مول��ود چ��اوش اوغل��و وزیر 
خارجه ترکیه در سخنانی تاکید 
ک��رد: مذاکرات صلح ب��ا هدایت 
س��ازمان ملل در ژن��و تنها مکان 
ب��رای مذاک��ره درب��اره راه��کار 
سیاس��ی و انتقال ق��درت خواهد 
بود. وی در سخنانی در کنفرانس 
امنیت��ی مونی��خ تصری��ح ک��رد: 
آستانه هرگز یک جایگزین برای 
ژن��و نخواهد بود. ای��ن یک اقدام 
اعتماد ساز خوب است و به حفظ 
آتش بس کمک می کند. این یک 
گام رو به جلو اس��ت. ولی ما باید 

مذاکرات ژنو را از س��ر بگیریم که پایه و اساس اصلی برای راهکار سیاسی 
و انتقال در سوریه است.

چالش توان موشکی یمن برای سامانه »پاتریوت« عربستان
ی��ک منبع نظامی در یگان موش��کی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
اعالم کرد که حمالت این یگان به اهداف نظامی س��عودی با اس��تفاده از 
موشک های بالستیک شاهد پیشرفتی کیفی در زمینه دقت اصابت به هدف 
بوده است. این منبع افزود که پیشرفت کیفی توانمندی موشکی نیروهای 
یمنی، نس��ل سوم سامانه »پاتریوت« را که از پیش��رفته ترین سامانه های 
دفاع موش��کی آمریکاست و واش��نگتن سال گذشته ریاض را به آن تجهیز 

نموده، زمین گیر کرده است.

واشنگتن پست
س�وئد  خارج�ه  وزارت 

خواستار توضیح آمریکا شد
وزارت خارجه سوئد از وزارت 
خارج��ه آمریکا خواس��ت درباره 
اظه��ارات »دونال��د ترام��پ« که 
گفته اس��ت اخیرا در سوئد اقدام 
تروریستی رخ داده است، توضیح 
ده��د. »کاتارین��ا اکسیلس��ون« 
خارج��ه  وزارت  س��خنگوی 
»صاحب نظران  نوش��ت:  س��وئد، 
و رس��انه های خب��ری س��وئد از 
وحش��ت زده  ترام��پ  اظه��ارات 
ش��ده اند از این رو، سفارت سوئد 
در واش��نگتن خواس��تار توضیح 
شده است.« ترامپ در سخنرانی 

اخی��ر خ��ود در میان جمع��ی از هواداران��ش در فلوریدا ب��ه دروغ پردازی 
درخصوص حادثه ای در سوئد پرداخت که هیچگاه رخ نداده بود.

اختالف موضع وزیر دفاع آمریکا با ترامپ درباره رسانه ها
»جیم��ز ماتیس« وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد ارتش آمریکا تحت تاثیر 
بحران های متوالی طی نخستین ماه ریاست جمهوری »دونالد ترامپ«، قرار 

نگرفته است. 
وی در پاس��خ به سوالی درباره اظهارات یک ژنرال آمریکایی که تأکید 
کرده است دولت در »آش��فتگی بی سابقه ای« به سر می برد، گفت:  »گاهی 
اختالفاتی وجود دارد و این اختالفات ش��دید است ولی در نهایت دولت ما 

بهترین شکل را پیدا خواهد کرد.«

نیویورک تایمز
برپایی تظاهرات در نیویورک 

در حمایت از مسلمانان
هم زم��ان ب��ا ت��الش دونالد 
ترام��پ ب��رای ارائۀ ی��ک فرمان 
اجرایی جدید علیه ورود مسلمانان 
ب��ه ایاالت متح��ده، امریکایی  ه��ا 
در می��دان تایمِز ش��هر نیویورک 
برای نشان دادن حمایت خود از 
مسلمانان تظاهرات کردند. اهالی 
نیوی��ورک در برنام��ه ای از پیش 
تعیین شده علیه اقدامات ترامپ 
برای ممانعت از ورود مس��لمانان 
به امری��کا، به خیابان ه��ا رفتند. 
در ای��ن تظاه��رات که ب��ا عنوان 
»من هم مسلمان هستم« برگزار 

ش��د، معترضان پرچم  ها و پالکاردهایی در دس��ت داش��تند که روی آن ها 
شعارنوشته هایی در حمایت از مسلمانان نگاشته شده بود.

ردپای بمب های اسکاتلندی در جنگ عربستان علیه یمن
ی��ک گزارش جدی��د به تازگی فاش کرده نیروی هوایی عربس��تان که 
تح��ت آموزش بریتانیا قرار دارد، از بمب های هوش��مند اس��کاتلندی برای 

حمله به یمن استفاده می کند.
 این بمب ها از نوع هدایت شوندۀ لیزری »پیووی ۴« هستند. این بمب 
که در کارخانه ای متعلق به شرکت ریتیون بریتانیا، بزرگ ترین تولیدکنندۀ 
موش��ک های هدایت شونده در دنیا، در شهر فایف اسکاتلند تولید شده نوع 

پیشرفتۀ بمب های پیووی ۲ است.

داون
ع�راق:  جمه�ور  رئی�س 
پیروزی در موصل نزدیک است

فواد معص��وم رئیس جمهور 
عراق در بیانیه خود از "پیشروی 
پیروزمندانه نیروهای مسلح عراق 
در عملیات آزادسازی کرانه راست 
ش��هر موصل و روحیه دالورانه و 
مهارت جنگی عالی آنها" ستایش 
پیروزیه��ای  گف��ت:  وی  ک��رد. 
دالوران��ه نیروهای مس��لح ما در 
مس��یر تکمیل آزادسازی موصل 
و شماری از روستاهای راهبردی 
دیگر و رسیدن به مناطق مشرف 
بر سلس��له جب��ال عطش��انه در 
غرب کرانه راس��ت شهر موصل، 

بیانگ��ر پیروزیهای قاطعی در مس��یر از بین بردن کام��ل و نزدیک پلیدی 
تروریست ها است.

پسر مهمترین گروه مخالف دولت پاکستان کشته شد
برخی منابع اعالم کردند که »نجیب اهلل سواتی« پسر »مال فضل اهلل« 
س��رکرده تحریک طالبان پاکس��تان در حمله وزیرستان شمالی این کشور 
کشته شده است. دولت اس��الم آباد پیش از این بارها از واشنگتن خواسته 
بود تا »مال فضل اهلل« س��رکرده تحریک طالبان پاکستان و دیگر افرادی را 
که در فعالیت های تروریستی این کشور دست دارند را هدف قرار دهد. به 
گفته این منابع، پاکس��تان احساس می کند که آمریکا در هدف قرار دادن 

پناهگاههای تحریک طالبان در افغانستان کوتاهی کرده است.

ذرهبین

نیمچهگزارش

تظاهرات »ما مسلمان هستیم «
هم زم��ان با ت��الش دونال��د ترام��پ، رئیس جمهور 
امریکا، ب��رای ارائۀ یک فرمان اجرای��ی جدید علیه ورود 
مس��لمانان به ایاالت متحده، امریکایی  ها در میدان تایمِز 
شهر نیویورک برای نشان دادن حمایت خود از مسلمانان 

تظاهرات کردند.
اهال��ی نیوی��ورک در برنامه ای از پیش تعیین ش��ده 
علی��ه اقدامات ترامپ ب��رای ممانعت از ورود مس��لمانان 
ب��ه امری��کا، به خیابان ه��ا رفتند.در این تظاه��رات که با 
عنوان »من هم مس��لمان هس��تم« برگزار شد، معترضان 
پرچم  ها و پالکاردهایی در دس��ت داشتند که روی آن ها 
شعارنوش��ته هایی در حمایت از مس��لمانان نگاشته شده 

بود.
معترض��ان از طیف های گوناگ��ون اجتماعی و دارای 
ادیان مختلف بودند؛ همچنین س��وزان ساراندون، یکی از 
بازیگران مش��هور در سینمای هالیوود و راسل سیمونز، از 
کارآفرینان بزرگ و پیشکسوت حوزۀ موسیقی و سینمای 
امریکا، از حاضرین در جم��ع معترضان نیویورکی بودند.

خبر دیگر آنکه صادق خان شهردار لندن ضمن »وحشیانه 
و ش��رم آور« خواندن احکام ضد مهاجرتی دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری آمریکا گفت که مخالف س��فر رسمی او 
به انگلیس است. صادق خان در گفت وگو با شبکه »آی.

تی.وی« بیان داشت: 'من آمریکا و آمریکایی ها را دوست 
دارم. به نظ��ر من رابطه ویژه ]انگلی��س و آمریکا[ رابطه 
خوبی اس��ت و بایستی ادامه یابد. اما زمانی که با یک نفر 
رابطه ویژه دارید و او مرتکب اش��تباه می شود بایستی به 

او گوشزد کنید.'
وی اف��زود: 'ب��ه نظر م��ن احکام اجرای��ی ) ترامپ ( 
درخص��وص من��ع ورود ش��هروندان هفت کش��ور بزرگ 
اسالمی به آمریکا و توقف اجرای طرح اسکان پناه جویان 

در خاک این کشور اقدامی وحشیانه و شرم آور است. '

میانمار: به گ��زارش العالم: مس��ئوالن محلی اعالم 
کردن��د ک��ه صدها تن از مس��لمانان روهینگی��ا که برای 
رهای��ی از ظلم و جنایات نیروه��ای دولتی میانمار از این 
کش��ور به بنگالدش گریخت��ه بودند، ب��رای همراه بردن 
نزدیکانشان موقتا به میانمار بازگشته اند.دهها هزار تن از 
مسلمانان روهینگیا اکتوبر گذشته از ایالت راخین میانمار 
ب��ه بنگالدش ف��رار کردند تا از حم��الت خونین پلیس و 

ارتش کشورشان نجات یابند.

ترکیه: به گزارش تسنیم، وزارت کشور ترکیه اعالم کرد: 
مقام های آن��کارا بیش از 15۰۰ نفر را به اتهام مرتبط بودن 
با گروه های ش��به نظامی بازداشت کرده و 1۲55 نفر آنها را 
به طور رسمی دستگیر نموده اند. ترکیه با تهدیدات امنیتی 
متعددی روبرو است، از جمله شبه نظامیان کرد پ ک ک و 
تروریست های داعش. هر دو گروه طی سال گذشته حمالت 

تروریستی زیادی را در شهرهای ترکیه انجام داده اند.

مصر: پایگاه الیوم السابع خبر داد، دادگاه فرجام مصر 
ضمن رسیدگی به پرونده کشتار پورسعید حکم اعدام 11 
نفر از آنها را تأیید کرد دادگاه جنایی پورسعید در جوالی 
۲۰15 با حکم اع��دام 11 متهم و حبس 1۰ متهم دیگر 
ای��ن پرونده موافقت کرده بود.حادثه کش��تار اس��تادیوم 
پورسعید در اوایل فوریه ۲۰1۲ رخ داد و طی آن 7۴ نفر 

از تماشاچیان طرفدار تیم األهلی کشته شدند.

اک�وادور: به گ��زارش رویترز، نتایج ش��مارش اولیه 
انتخاب��ات اکوادور نش��ان می دهد نامزد چ��پ گرایان در 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری پیروز ش��ده اما از کس��ب 
اکثری��ت آراء بازمان��ده و باید ماه آوری��ل به مصاف نامزد 
محافظ��ه کاران برود.لنین مورن��و، گزینه مورد نظر حزب 
حاکم اکوادور اس��ت که در واقع برگزی��ده رافائل کوره آ، 
رئیس جمهوری کنونی این کش��ور محسوب می شود. دور 
دوم انتخابات میان لنین و گوییلرمو الس��و، بانکدار سابق 

محافظه کار برگزار می شود.

روسیه: به نوشته شبکه راشاتودی، سرگئی الوروف 
وزی��ر خارجه روس��یه گفت این کش��ور برنام��ه ای برای 
 کودتا در انتخابات س��ال گذشته مونته نگرو نداشته است.

وزیر خارجه روس��یه با انتقاد ش��دید از ای��ن اتهامات که 
مقامات روس��یه در توطئه فروپاش��ی دول��ت مونته نگرو 
برنامه داش��ته گفت هیچ تالشی از سوی مقامات روسیه 

در این زمینه انجام نگرفته بود.

بهانه ای به نام پناه جویان 
افغانس��تان این روزها با تش��دید بحران های امنیتی به 
یکی از کانون های محافل رس��انه ای و سیاسی جهان مبدل 
شده است. نکته قابل توجه در باب تحوالت این کشور آنکه، 
وزیر دفاع انگلیس گفته اس��ت نظامیان این کش��ور باید در 
افغانستان حضور داشته باش��ند تا پناه جویان افغانستانی به 
اروپا هجوم نیاورند. وزیر دفاع انگلیس هشدار داد، در صورتی 
که کش��ورهای غربی از جمله انگلیس، افغانس��تان را ترک 
ک��رده و به حال خود رها کنند چیزی حدود ۴۰ میلیون تن 
از افغانستان ممکن اس��ت به عنوان مهاجر رهسپار انگلیس 

و کش��ورهای اروپایی ش��وند. در باب این سخنان چند نکته 
قابل توجه است: این ادعا در حالی مطرح شده که انگلیس و 
آمریکا 16 سال است در افغانستان حضور دارند و این یعنی 

شکست آنان در آنچه مبارزه با تروریسم می نامیدند. 
مقابله ب��ا پناه جویان بهانه جدید انگلیس برای اش��غال 
افغانس��تان و نظامی گری در جهان اس��ت در حالی که این 
حضور جز تشدید بحران نتیجه ای نداشته و این اصلی است 

که نهادهای جهانی نیز به آن اذعان دارند. 
نق��ش انگلی��س در ایج��اد گروه ه��ای تروریس��تی در 
افغانس��تان و جهان و حت��ی نقش آن��ان در تولید و فروش 
مواد مخدر در افغانستان امری اثبات شده است. اسناد نشان 
می دهد انگلیس راس��ا در هلمند اق��دام به تولید مواد مخدر 

می کن��د. نکته دیگر آنکه عملکرد منفی انگلیس در پذیرش 
پناه جوی��ان و اعتراض های جهانی ب��ه آن بویژه اقدامش در 
پذی��رش کودکان و اخراج والدینش��ان ب��ه پرونده ای حقوق 
بش��ری علیه این کش��ور اس��ت. با توجه به س��ابقه انگلیس 
علیه پناه جویان بویژه مس��لمانان ادعای آنان مبنی بر حضور 
در افغانس��تان با محوریت پناه جوی��ان ادعای واهی و توجیه 
دخالت در منطقه است که قطعا جز تشدید بحران نتیجه ای 
ن��دارد. نکته مهم آنکه وی ادعا دارد با حضور در افغانس��تان 
ب��ا ورود پناه جویان مقابله می ش��ود و این بیان جزئی از کل 
مسئله پناه جویان است چرا که بحران سازی آمریکا و انگلیس 
در عراق، س��وریه و لیبی و یمن زمینه س��از ایجاد میلیون ها 
پناه جو ش��ده و حال انگلیس با نام افغانستان به پنهان سازی 

س��ایر ابعاد رفتارهای بحران س��از خود که زمینه س��از آواره 
شدن میلیون ها نفر شده می پردازد.

اگر انگلیس واقعا به دنبال مقابله با تروریس��م و مسئله 
پناه جویان اس��ت از یک سو باید افغانس��تان را ترک و امور 
را به خود افغانس��تان واگذار نماید و از س��وی دیگر باید به 
حمایت از تروریسم در عراق، سوریه و لیبی پایان داده و در 
نهایت دس��ت از حمایت از س��عودی در کشتار مردم یمن و 

رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین بردارد. 
نکته بس��یار مهم آنکه انگلیس به جرم بحران سازی در 
جهان و عامل آواره ش��دن میلیون ها نفر باید مجازات ش��ود 
ن��ه آنها با ادعای ناجی ب��ودن، آزادی نظامی گری در جهان 

داشته باشد.

وزیر دفاع آمریکا در سفری از 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
پیش اعالم نش��ده وارد بغداد 
ش��ده تا ب��ا مقامات ع��راق و 
همچنین با نیروهای آمریکایی حاضر در این کش��ور 
دی��دار کند که روند تحوالت نش��انگر ماموریت وی 

برای جلوگیری از عملیات موصل است. 
 »جیم��ز متی��س« وزیر دفاع جدی��د آمریکا در 
آستانه عملیات موصل در سفری از قبل اعالم نشده، 
وارد پایتخت عراق ش��د.متیس در بدو ورود بر خالف 
سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا، اعالم کرد که او به 
عراق نیامده که بر نفت این کشور مسلط شود.دونالد 
ترامپ رئی��س جمهوری آمریکا پیش��تر و همچنین 
اخیرا در یک س��خنرانی خطاب به کارکنان سازمان 
سیا گفت »در صورتی که آمریکا میادین نفت عراق را 
تصرف کرده بود، داعش به وجود نمی آمد... اگر درباره 
این فکر کنید، اگر ما آن نفت را بر می داشتیم، احتماالً 
داع��ش به وج��ود نمی آمد، چون ای��ن همان منبعی 
اس��ت که آنها پولش��ان را از آن به دس��ت می آورند، 
بنابراین ما بایس��تی آن نفت را نگاه می داش��تیم. اما، 
بسیار خوب؛ ش��اید ما باز هم شانس داشته باشیم«.

این س��خنان سبب شد که حیدرالعبادی نخست وزیر 
عراق به آن واکنش نشان بدهد و تأکید کند که نفت 

عراق، متعلق به مردم عراق است.
روزنامه هافینگتون پس��ت نی��ز در تحلیل این 
اظهارات ترامپ نوش��ت این همان سخنانی است که 
ترامپ در تبلیغ��ات انتخاباتی هم بیان کرده بود.در 
عین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با اشاره به 
سفر وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که او برای بررسی 
»شکس��ت« داعش و دیدار با س��ران ع��راق به این 

کشور رفته است.
الزم به ذکر اس��ت رئیس جمهوری عراق ضمن 
ابراز رضایت از پیش��رفت عملیات آزادسازی موصل، 
پیش بین��ی کرد، نیروهای کش��ورش ب��ه زودی در 
این ش��هر به پیروزی کام��ل برس��ند.فؤاد معصوم، 
رئیس جمه��وری ع��راق در بیانیه ای ضم��ن تقدیر 
از تالش نیروهای مس��لح عراقی در پیش��روی های 
پیروزمندانه در س��احل راس��ت موص��ل، پیش بینی 
کرد، کار داعش به زودی در عراق یکس��ره شود.وی 
خاطرنش��ان کرد، مناطقی که به تازگی پاکس��ازی 
شدند، برای تحقق پیروزی بسیار راهبردی هستند.

معص��وم ضمن تمجی��د از فداکاری ه��ای نیروهای 
عراق��ی در حمایت و پذیرایی از ش��هروندانی که از 
جهنم داع��ش گریخته اند، بر ض��رورت تالش برای 
آس��یب نرس��یدن به مردم در جری��ان جنگ تاکید 
ک��رد. در ادامه توجیه دخال��ت آمریکا و انگلیس در 
ع��راق، یک روزنامه انگلیس��ی در گزارش��ی مدعی 
ش��د، نیروهای وی��ژه انگلی��س و آمریکا ک��ه برای 
مش��اوره و آموزش نظامی در ع��راق حضور دارند با 
اقدام نظامی در آزادس��ازی غرب موصل مش��ارکت 
داش��تند.روزنامه انگلیس��ی تایمز نوش��ت، نیروهای 
وی��ژه انگلیس و نیروهای وی��ژه آمریکایی به همراه 
یگان ه��ای نیروهای ُکرد و عراق��ی در اقدام نظامی 
آزادسازی غرب موصل ش��رکت کردند.تایمز مدعی 
ش��د، این عملی��ات که انتظار می رف��ت چند ماه به 
طول بینجامد تا 65۰ هزار ش��هروند غرب موصل را 
آزاد کند، با حض��ور نیروهای ویژه انگلیس و آمریکا 
انجام شد.این نیروها که قرار بوده تنها برای مشاوره 
در عراق حضور داشته باشند، وارد مبارزه نظامی در 

آزادسازی موصل شدند.
خبر دیگر آنکه س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر 

در گزارش��ی ب��ه مس��تندات مرب��وط به بازداش��ت 
خودس��رانه، شکنجه، ازدواج اجباری و هتک حرمت 
زن��ان و دختران عرب س��نی مذهب عراقی توس��ط 
تروریس��ت های داعش پرداخت.دیده بان حقوق بشر 
در این گزارش که بر روی پایگاه اطالع رس��انی اش 
منتش��ر کرد، نوش��ت: گرچه در گذشته روایت هایی 
مبتنی بر خشونت جنسیتی در مناطق تحت کنترل 
داعش منتشر ش��ده، اما این نخستین موردی است 
که دیده بان حقوق بش��ر توانس��ته درباره بدرفتاری 
و خش��نونت علیه زنان س��نی مذهب عرب در عراق 
مستندس��ازی کن��د. دیده بان حقوق بش��ر و دیگر 

نهادها، در گذش��ته به طور مفص��ل درباره جنایات 
داعش علیه زن��ان و دختران ای��زدی عراق گزارش 
داده اند، ام��ا در موارد قبلی، از جمل��ه زنان ایزدی، 
قربانیان نه عرب بودند نه سنی مذهب، و داعش نیز 
مدعی می ش��د که این افراد کافر هستند.'الما فقیه' 
معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بش��ر در این 
باره نوشت: اطالعات اندکی درباره بدرفتاری جنسی 
علیه زنان عرب سنی مذهب در مناطق تحت اشغال 
داعش وج��ود دارد، اما امیدوار هس��تیم که جامعه 
بین المللی و مقام های محلی همه توانش��ان را برای 

حمایت از این گروه قربانیان نیز به کار بگیرند.

وزیر دفاع جدید آمریکا سر زده وارد بغداد شد

سنگ متیس پیش پای عملیات موصل 

شهر کی یف پایتخت اوکراین 
سالروز چ�����الش س��ومین  آس��تانه  در 

تغییر حکومت این کش��ور بر 
اثر وقوع انقالب رنگی دس��تخوش ناآرامی ش��ده و 

هزاران نفر در این شهر تظاهرات کردند.
ش��بکه تلویزیونی 11۲ اوکرای��ن اعالم کرد: به 
مناس��بت س��ومین س��الروز زد وخوردها در میدان 
اس��تقالل کی یف که پس از کش��ته شدن دهها نفر 
منجر به تغیی��ر حکومت اوکراین ش��د، تجمع های 
مختلف��ی در مرک��ز کی ی��ف جری��ان دارد.در زد و 
خوردهای ملی گرایان با ماموران پلیس ضدشورش 
در کی ی��ف تاکنون یک مامور پلیس مجروح ش��د و 
وضعیت پایتخت اوکراین متش��نج ش��ده است. روز 
۲1 ماه فوریه س��ال ۲۰1۴ پس از زد و خورد دهها 
هزار نفر از معترضان با ماموران پلیس ضدش��ورش 

در مرک��ز کی یف پایتخت اوکراین، نیروهای امنیتی 
پایتخ��ت را ت��رک کردند و مخالف��ان دولت کنترل 
کی یف را به دس��ت گرفتند.این اقدام به رغم امضای 
توافقنامه سازش میان حکومت ویکتور یانوکوویچ و 
رهبران مخالف��ان آن انجام گرفت و یک روز پس از 
آن حکومت یانوکوویچ س��رنگون و دولتی غرب گرا 
به جای آن س��ر قدرت آمد.به گزارش رس��انه های 
روسی، دولت اوکراین که از بروز ناآرامی های شدید 
در سالروز حوادث منجر به تغییر حکومت این کشور 
نگران شده، شمار ماموران امنیتی در نواحی مرکزی 
کی ی��ف را افزایش داده اس��ت.خبرگزاری روس��یا 
س��گودنیا دیروز دوشنبه نوش��ت: گروهها و احزاب 

اوکراین��ی در س��الروز تغییر حکوم��ت بیش از ۳۰ 
درخواس��ت برگزاری راهپیمای��ی و تجمع اجتماعی 
در کی یف تس��لیم کرده اند.پترو پوروش��نکو رئیس 
جمه��وری اوکراین نیز اعالم کرده اس��ت که انتقاد 
از دولت نباید به بروز ناآرامی و ش��ورش منجر شود. 
الزم به ذکر اس��ت کش��ورهای غربی بویژه آمریکا با 
ادعای کمک به حل بحران این کش��ور را داشته اند 
اما جز کش��تار و بح��ران حاصلی برای این کش��ور 

نداشته اند. 
خبر دیگر آنکه آتش بسی که اخیرا وزیر خارجه 
روس��یه خبر از اج��رای آن داده ب��ود، از دیروز ۲۰ 
فوریه در اوکراین آغاز ش��ده اما برخی تحوالت اخیر 

نظی��ر اقدام رئیس جمهور روس��یه در به رس��میت 
ش��ناختن گذرنامه ص��ادره از مناط��ق جدایی طلب 
اوکراین این آتش بس را تحت الشعاع قرار داده است. 
توافق مربوط به این آتش بس اخیرا از سوی سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روس��یه در حاش��یه کنفرانس 
امنیتی مونیخ به عنوان تالش��ی  جدید برای اجرای 

توافقنامه صلح مینسک اعالم شد.
این آ تش بس در پی حصول توافق میان طرف های 
درگیر اوکراین در اجالس مونیخ و پس از چندین روز 
نبرد خونین در نواحی جنگ زده شرق این کشور آغاز 
ش��ده است. قرار اس��ت عالوه بر توقف تبادل آتش ها 
در این منطقه، دو طرف ادوات س��نگین جنگی خود 
را هم عقب ببرند.با وج��ود این، نقض مکرر آتش بس  
میان شورش��یان جدایی طل��ب در ش��رق اوکراین و 
نیروهای دولتی این کشور، باعث شده ناظران به دوام 

آتش بس جدید چن��دان امیدوار نباش��ند.در ۳۰ ماه 
گذشته میالدی تقریبا روزانه میان دو جبهه نیروهای 
دولت��ی و شورش��یان جدایی طلب در ش��رق اوکراین 
درگیری جاری بود اما از اوایل س��ال جاری میالدی، 
این درگیری ها مجددا افزایش یافته اس��ت. 'اس��تفان 
س��یبرت' س��خنگوی آنگال مرکل صدر اعظم آلمان  
در ای��ن باره گف��ت: 'تصمی��م دو روز پیش والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روس��یه مبنی بر به رسمیت 
شناختن گذرنامه جدایی طلبان اوکراین، اقدامی غیر 
قابل پذیرش است  و می تواند مانعی جدی در مسیر 

توافقنامه صلح مینسک محسوب شود.'
رئی��س جمهور روس��یه روز ش��نبه در فرمانی 
برخی اسناد صادر شده از سوی دولت تحت کنترل 
شورشیان شرق اوکراین نظیر گذرنامه را به رسمیت 

شناخته است.

انقالب رنگی،کی یف را به آشوب کشید


