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اتریش: س��وری ها در س��ه ماه اول سال 2019 
میالدی ب��ا631 مورد، در رتبه نخس��ت درخواس��ت 
کنندگان پناهندگ��ی از اتریش ق��رار گرفتند.در این 
مدت درخواس��ت های پناهندگی با 30 درصد کاهش 

به 4 هزار و 50 مورد رسیده است. 
این در حالی است که ایرانی ها با 189درخواست، 
پس از س��وری ها )631مورد( و افغانستانی ها )597( 
رتبه س��وم را دارند.  بر این اس��اس در رس��یدگی به 
12 ه��زار مورد تقاضای پناهندگی از س��وی نهادهای 
مسئول، 5 هزار تقاضا مورد بررسی قرار گرفته است. 

صربستان: هزاران نفر از معترضان به برنامه های 
رئیس جمهور صربستان بار دیگر در پایتخت تظاهرات 
کردند. ح��دود 10 ه��زار نفر از مردم صربس��تان در 
ادامه اعتراضات به سیاس��ت های »الکساندر ووچیچ« 
رئیس جمهور این کش��ور بار دیگر در بلگراد )پایتخت 
این کش��ور( به خیابان آمدند و خواستار استعفای وی 

شدند.

امارات: دفتر روزنام��ه الکترونیکی »ایندیپندنت 
عربی« با حضور مس��ئوالن سیاسی سعودی و اماراتی 
در دبی تأسیس شد. سه ماه پس از راه اندازی وبسایت 
»ایندیپندنت عربی«، روز جمعه گذش��ته ش��هر دبی 
شاهد افتتاح رس��می دفتر این وبسایت بود؛ رسانه ای 
که مالکیت آن را گروه تحقیقات و بازاریابی س��عودی 
)SRMG( در اختی��ار دارد. در مراس��م افتتاح دفتر 
این رس��انه در دبی، شخصیت های سیاسی سعودی و 

اماراتی حضور داشتند.

کره ش�مالی: کره ش��مالی اع��الم ک��رد خری��د 
جنگنده های رادار گریز توس��ط کره جنوبی می تواند با 
هدف حمله غافل گیرانه به پیونگ یانگ باشد.  کره شمالی 
درپ��ی ورود دو فروند جنگنده »اف-35« رادار گریز به 
کره جنوبی، به این کشور هش��دار داد. »پیونگ یانگ«، 
»س��ئول« را به تقویت قوای نظام��ی در خالف جهت 

آنچه پیش برد روابط دوجانبه نامید، متهم کرد.

فیلیپین: وزیردفاع فیلیپین گفت نتایج آزمایش 
»دی ان ای« مرگ »ابو دار« فرمانده داعش فیلیپین را 
تأیید کرده است. »دلفین لورنزانا« وزیر دفاع فیلیپین 
در ای��ن خصوص اعالم کرد: »این بدان معناس��ت که 
رهب��ر خودخوانده داعش مرده اس��ت. گروه وی از آن 
تاری��خ بدون رهبر اس��ت و همچنین بع��د از عملیات 

موفقیت آمیز ارتش پراکنده شده اند«.

ذرهبین

درآمدهای پوتین و مدودف 
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دیمیتری 
مدودف، نخست وزیر این کشور میزان درآمد خود در 

سال 2018 را منتشر کرده اند.
درآمد پوتین کاهش داش��ته ام��ا درآمد مدودف 
افزایش یافته اس��ت. اطالعات مربوط به درآمد رئیس 
جمهور روس��یه در س��ایت کاخ کرملین منتشر شده 
که بر اس��اس آن، درآمد پوتین در س��ال گذشته، 10 

میلیون روبل کاهش یافته است.
در س��ال قب��ل از آن یعنی س��ال 2017، رئیس 
جمهور روس��یه حدود 8،5 میلیون روبل )حدود 134 
ه��زار دالر( حق��وق گرف��ت و با در نظ��ر گرفتن پول 
حاص��ل از زمینی که فروخته ب��ود، درآمدش در این 
س��ال به 19 میلیون روبل )بی��ش از 290 هزار دالر( 
رسید.دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری 
روسیه به بی بی سی گفته است در سال 2017 درآمد 
پوتین به خاطر فروش قطعه ای زمین با مساحت هزار 
و پانصد متر مربع افزایش یافت. گفته می ش��ود پوتین 
این قطعه زمین را به 10 میلیون روبل )بیش از 155 
هزار دالر( فروخته اس��ت. در سال 2018، بجز حذف 
این قطعه زمین، فهرست دارایی های اعالم شده پوتین 

نسبت به سال قبل از آن، هیچ فرقی نکرده است.
بر اس��اس این فهرست، او صاحب یک آپارتمان با 
مساحت 77 متر مربع است و یک آپارتمان با مساحت 
حدود 153 متر مربع در اختیار دارد. پوتین دارای دو 
خودروی ساخت روسیه است و در فهرست دارایی های 

او آمده است که در خارج امالکی ندارد.
دیمتری مدودف، نخس��ت وزیر روس��یه برعکس 
پوتین درآمد خود را در س��ال 2018 نس��بتا افزایش 
داده است. در پایان سال گذشته، او تقریبا 10 میلیون 
روب��ل ) بیش از 155 ه��زار دالر( دریافت کرده. برای 
مقایس��ه، س��ال 2017 او اعالم کرد بود که درآمدش 
بیش از 8،5 میلیون روبل )کمی بیش��تر از 133 هزار 
دالر( اس��ت. طبق اعالمیه های نشرشده درآمد همسر 
او، اس��وتالنا مدودوا، مثل سال 2017 صفر بوده است. 
مدودف صاحب یک آپارتمان با مس��احت حدود 367 
متر مربع اس��ت و یک قطعه زمین با مس��احت تقریبا 
5 ه��زار متر مربع در اجاره دارد. مدودف دو خودروی 
ساخت روسیه و همسرش یک خودروی فولکس واگن 

گلف دارد.

نیمچهگزارش

ما، کوبایی ها تسلیم نمی شویم
دولت ترامپ اعالم کرده است کوبا مسئول ابقای رئیس جمهور ونزوئالست و 

به همین دلیل تحریم های جدیدی علیه این کشور اعمال کرده است. 
می��گل دیاز-کانل رئیس جمهور کوبا دولت ترام��پ را متهم به این کرد که 
باعث ش��ده اس��ت روابط این کشور با آمریکا به بدترین سطح در دهه های اخیر 
برسد. میگل دیاز-کانل در سخنرانی خود در پایان نشست مجمع ملی )پارلمان( 
کوبا از مردم کشورش خواست اقتصاد و بخش دفاعی کشورشان را تقویت کنند. وی 
گفت آمریکا در ”آزار و اذیت مالی خفقان آوری مش��ارکت دارد که واردات کاال و منابع 

نیاز های اساسی را بسیار دشوار می سازد“.
افزایش تحریم های آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ دریافت اعتبارات از 
نهاد های مالی را برای کوبا که با کمبود شدید نقدینگی رو به روست، دشواتر کرده است. کوبا 

تاکید دارد دخالت آمریکا در ونزوئال به تشدید بحران در این کشور منجر شده است. 

یکای التین  آمر
ارتش آلمان کشور مدرن می شود

وزیر دف��اع آلمان گفت، با افزودن تجهی��زات و ادوات نظامی جدید، ارتش 
کشور را مدرن خواهیم کرد.  

»اورزوال فون درالین« در س��فر به واش��نگتن با پاتریک شاناهان سرپرست 
وزارت دف��اع آمری��کا دیدار دارد. وی پیس از س��فر به آمری��کا در گفت وگو با 

روزنامه بیلد از اجرای طرحی برای نوسازی ناوگان ارتش آلمان خبر داد.
 وی به بیلد گفت: وزارت دفاع برای نوسازی ارتش چهار میلیارد یورو درخواست 
کرده بود اما وزارت دارایی فقط با 2 میلیارد یورو موافقت کرده اس��ت. یکی از اقدامات 
آت��ی وزارت دف��اع آلمان اف��زودن 136 تانک زرهی و 25 جنگنده به ن��اوگان نیروهای 
زمین��ی و هوایی خواهد بود.  گزارش های متعدد رس��انه ای و نهادهای مس��ئول درباره 
فرسودگی و نواقص تجهیزات نظامی آلمان از جمله از کار افتادن زیردریایی ها و جنگنده 

ها، کمبود پرسنل و نبود قطعات یدکی منتشر شده است.

 قاره سبز
کرزای به قدرت باز نمی گردد

رئیس جمهوری س��ابق افغانستان در گفتگویی با اشاره به عدم بازگشت به 
قدرت اظهار داشت که در دوره فعالیت خود برای مذاکرات ثمربخش با طالبان 

تمام تالش خود را به کار گرفته است. 
»حام��د کرزای« در خصوص احتمال حضور در دولت های آتی این کش��ور 
تاکید کرد: من برنامه ای برای بازگش��ت به قدرت در صحنه سیاس��ی افغانستان 
ن��دارم. وی در ادامه با اش��اره ب��ه مذاکرات دولت با گروه طالبان اف��زود: من در دوره 
فعالیت خود در زمان ریاس��ت جمهوری برای دس��تیابی به توافق های الزم میان دولت و 
گروه طالبان تالش های زیادی به کار گرفتم، اما عدم تمایل طالبان به چنین روندی مانع 

از پیشبرد برنامه های دولت شد. 
وی گفت: در دوره ای که ریاست جمهوری افغانستان را به عهده داشتم برای تسریع 

در تحقق ثبات و صلح در کشور از هیچ اقدامی فروگذار نکرده است.
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ادعای مدعیان ُپر ادعا
علی تتماج 

سودان به عنوان یکی از مراکز بحران در قاره آفریقا شناخته 
می شود که در کنار لیبی و الجزایر دورانی بحرانی با سرنوشتی 
نامعلوم را س��پری می کند. س��رانجام نیز ارتش اقدام به کودتا 
و سرنگونی البش��ر رئیس جمهور این کشور و تشکیل شورای 
نظامی نمود اما همچنان اعتراض های مردمی ادامه دارد. نکته 
قابل توجه در تحوالت سودان آنکه عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی با حمایت کامل از این شورا، اعالم کردند که آماده 
کمک در همه زمینه ها به این کش��ور هستند. در ادامه بحرین 

نیز بر حمایت از ساختار نظامی سودان تاکید کرد.
ای��ن اقدام در حالی ص��ورت می گیرد ک��ه در رفتار این 
کشورها ابهامات سوال برانگیزی وجود دارد چرا که این اقدام 
کش��ورهای مذکور مغایر با خواس��ت مردم س��ودان است لذا 
این رفتار غیر مردمی نش��انگر دخالت منفی این کشورها در 
ام��ور داخلی س��ودان و علیه مطالبات مردمی اس��ت. مطالبه 
مردم تغییر کل س��اختار اس��ت و اقدام ارتش و حامیانش��ان 
ابهام برانگیز در اهدافش��ان برای تحقق مطالبات مردم است 
و ش��ورای نظامی را قبول ندارند حال آنکه این س��ه کشور به 
حمایت از این شورا پرداخته اند. این سوال مطرح می شود که 
آنها اگر واقعا به دنبال بش��ر دوس��تی هستند چرا در یمن به 
کش��تار می پردازند در این میان دو کش��ور حامی تروریست 
هس��تند و نمی تواند ادعای ناجی بودن داشته باشند چنانکه 
جهانیان اذعان دارند این کش��ورها مح��ور اصلی بحران های 

منطقه در کنار رژیم صهیونیستی هستند. 
با این شرایط این سوال مطرح می شود که چرا این کشورها 
چنی��ن رویکردی داش��ته اند و چه اهداف��ی را دنبال می کنند؟ 
بخش��ی از رفتارهای کش��ورهای مذکور را در قالب س��لطه بر 
کشورهای عربی می توان مس��اهده کرد. سعودی سعی دارد تا 
کش��ورهای مستقل عربی را به زیر س��لطه درآورد و در این راه 
نیز هزینه های بسیاری کرده است چنانکه علیه مردم یمن به به 
دنبال استقالل بوده اند گزینه نظامی اجرا کرد. نکته دیگر آنکه 
با توجه به بحران  شدید سه کشور در قالب ائتالف ضد یمن، در 
ادامه جنگ یمن می توان گفت که از اهداف امارات و سعودی 
وابسته سازی سودان و وادار سازی آن به اعزام نیرو به یمن است 

و در اصل آنها به دنبال سوء استفاده از این کشور هستند.
 در اصل آنها به دنبال وابس��ته س��ازی و س��وء اس��تفاده 
از س��ودان برای ادامه کش��تار در یمن هس��تند چنانکه ریشه 

کمک ه��ای مالی آنها به پاکس��تان نیز بر همین اس��اس بوده 
اس��ت. نکته دیگر آنکه آمریکا به دنب��ال اجرای طرح نفوذ در 
آفریقاس��ت در حالی که توان پرداخت هزینه های مالی آن را 
ندارد و از سوی دیگر افکار عمومی جهان با اهداف آن همراهی 
نمی کند بر این اساس آمریکا به دنبال نقابی برای تحقق این 
اهداف اس��ت. اقدامات بحرین، عربستان و امارات در سودان و 
البته دخالت های آنها در لیبی و الجزایر را می توان را می توان  
برگرفته از تعهدات آنها ب��رای اجرای اهداف آمریکا در آفریقا 
دانست که زمینه ساز تشدید بحران در این منطقه خواهد شد.  
در نهایت می توان گفت که اقدامات این کشورها در آفریقا نه 
برگرفته از انسان دوستی و اقدام برای برقراری امنیت و ثبات 
بلکه در چارچوب سلطه گری و البته تحقق اهداف آمریکاست 
رویکردی که در سالهای اخیر زمینه ساز بحران های شدید در 

خاورمیانه از جمله در سوریه، عراق و یمن شده است. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
رفتارهای بحران س��از نیابتی، س��عودی، امارات و 
بحرین در ش��مال آفریقا از ح��وزه لیبی و الجزایر 
فراتر رفته و به عرصه س��ودان رسیده چنانکه این 
کشورها از ش��ورای نظامی کودتاگر در این کشور 

حمایت کردند. 
در حال��ی که تمام ش��واهد حکای��ت از نقش 
بحری��ن، امارات و عربس��تان در ایج��اد بحران در 
الجزای��ر و نیز تحرکات نظامی اخیر توس��ط حفتر 
در لیب��ی دارد  که س��ران این کش��ورها تحرکات 
جدیدی را برای دخالت در سودان و اجرای اهداف 
آمریکا و البته س��لطه بر این کش��ور آغاز کرده اند. 
علیرغم مخالفت مردمی با شورای نظامی سودان، 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی با حمایت 
کامل از این شورا، اعالم کردند که آماده کمک در 

همه زمینه ها به این کشور هستند.
به نوشته خبرگزاری رسمی عربستان سعودی 
)واس( در بیانی��ه دی��وان پادش��اهی س��عودی با 
تاریخی خواندن روابط دو کش��ور، آمده اس��ت که 
ری��اض تحوالت س��ودان و بیانیه ش��ورای انتقالی 
نظام��ی را پیگیری و حمایت خ��ود را از اقدامات 
این شورا اعالم می کند. حکومت سعودی همچنین 
اعالم کرد که طبق دستور ملک سلمان، قرار است 
کمک های نفتی، گندم و دارو به س��ودان ارس��ال 
شود. از س��وی دیگر وزارت خارجه امارات متحده 
عربی نی��ز در بیانیه ای با تاریخی خواندن تحوالت 
س��ودان، تعیین »عبدالفتاح البره��ان« به عنوان 
رئیس ش��ورای انتقالی نظام��ی را تبریک گفت و 
تأکید کرد که به قدرت مردم و ارتش سودان برای 

عبور از تهدیدات اعتماد کامل دارد.
 پس از حکام سعودی و امارات متحده عربی، 
پادش��اه بحرین هم به حمایت از ش��ورای نظامی 
انتقال��ی در س��ودان پرداخ��ت و گف��ت: منامه از 
تصمیمات این ش��ورا حمایت می کند. نکته قابل 
توجه آنکه کاردار س��فارت آمری��کا در خارطوم با 
معاون رئیس شورای نظامی سودان دیدار و رایزنی 
ریاس��ت جمهوری  کاخ  اطالع رس��انی  کرد.دفت��ر 

س��ودان در بیانی��ه ای اع��الم کرد که »اس��تفان 
کاس��تیس« کاردار س��فارت آمری��کا در خارطوم 
ب��ا »محمد حم��دان دقلو« معاون رئیس ش��ورای 
نظام��ی انتقالی س��ودان دیدار ک��رد. دقلو در این 
دیدار، کاردار آمریکا را در جریان تحوالت س��ودان 
و دالیل��ی ک��ه منجر به تش��کیل ش��ورای نظامی 

انتقالی شد، قرار داد.
کاردار آمریکا نیز از ایفای نقش شورای نظامی 

در تحق��ق ثب��ات و امنیت قدردان��ی و بر ضرورت 
اس��تمرار همکاری بین دو ط��رف و تقویت روابط 
سودان و آمریکا تأکید کرد. این اقدامات در حالی 
صورت گرفت��ه که مخالفان س��ودانی در بیانیه ای 
مش��ترک مخالفت خود ب��ا س��خنان »عبدالفتاح 
البره��ان« رئیس جدید ش��ورای نظامی انتقالی را 

اعالم کردند.
در بیانی��ه گروه های معارض با اش��اره به اینکه 
انق��الب ما تنها ب��ا جابجایی افراد پای��ان نمی یابد، 
آمده است: »گام نخست سقوط نظام، تحویل فوری 
قدرت و بدون شرط به دولت انتقالی مدنی است که 

به مدت چهار ماه دوره انتقالی را مدیریت کند«.
ام��ا در لیبی نیز این س��ه کش��ور عربی بازی 
نیابت��ی را برای بحران س��ازی در پیش گرفته اند 
و این امر را در رفتارهای حفتر می توان مش��اهده 
کرد. در حالی رس��ما حفتر بر حمایت داش��تن از 
س��وی امارات و عربس��تان اذعان کرده در اقدامی 
قابل تامل س��خنگوی نیروهای موس��وم به "ارتش 
ملی" مس��تقر در ش��رق لیبی، ترکیه را به انتقال 
نیروهای "جبهه  النصره" از س��وریه به لیبی متهم 
کرد.احمد المسماری، سخنگوی نیروهای موسوم 
ب��ه "ارتش ملی لیبی" ب��ه فرماندهی خلیفه حفتر  
در مصاحبه مطبوعاتی خود اعالم کرد که خطوط 

هوایی و دریایی از ترکیه و مالت به منظور حمایت 
از گروه های طرابلس از طریق فرس��تادن س��الح و 

اعزام نیروهای مسلح باز است. 
المسماری در ادامه افزود: پروازهای مستقیمی 
از ترکی��ه ب��ه مصراته برای انتق��ال نیروهای جبهه  
النصره که در س��وریه جنگیدند، انجام می ش��ود و 
شمار نیروهای مبارز خارجی در حال افزایش است. 
س��خنگوی ارتش ملی لیبی با طرح این پیش بینی 
که عملیات انتحاری  در این کشور رخ دهد، اما گفت 
که امور تحت کنترل اس��ت. وی همچنین تصریح 
کرد که نیروهای خلیفه حفتر هشت حمله هوایی به 

اردوگاه "الرحبه" در "تاجوراء" انجام دادند.
 فرمانده��ی کل نیز دو خلب��ان خارجی را که 
در حم��الت جنگنده ه��ای نیروه��ای توافق ملی 
مشارکت داش��تند، رصد کرده است. این اقدامات 
در حالی صورت می گیرد س��ه کشور عربی مذکور 
رواب��ط تیره ای ب��ا ترکیه داش��ته و آن را مغایر با 
مناف��ع خود می دانن��د. خبر دیگ��ر از لیبی آنکه 
هواپیماهای جنگی دول��ت وفاق ملی در طرابلس 
مواضع شبه نظامیان »ارتش ملی لیبی« در جنوب 
طرابل��س را بمب��اران کردند. همچنین »غس��ان 
س��المه« فرس��تاده س��ازمان ملل در ام��ور لیبی 
ب��ا »فائز الس��راج« رئیس دولت وف��اق ملی لیبی 
دی��دار کرد. حمالت نیروه��ای حفتر طی 10 روز 
گذش��ته باعث آواره شده هشت هزار غیرنظامی از 
خانه و کاشانه خود در جنوب طرابلس شده است. 
سازمان بهداش��ت جهانی اعالم کرد که در جریان 
درگیری های چند روز گذش��ته در لیبی 121 نفر 

کشته و 600 نفر نیز زخمی شده اند.

دخالت  نیابتی سعودی، امارات و بحرین بعد از الجزایر و لیبی به سودان رسید

افشای ماهیت مثلث بحران ساز در شمال آفریقا 

در س��ایه حمای��ت آمریکا و  آس�یا و غ�رب  عرب��ی  ارتج��اع  س��کوت 
سازمان های بین المللی، دادگاه رژیم صهیونیستی 
در راس��تای همکاری با یک انجمن شهرک سازی، 
به تخریب منازل 500 فلس��طینی در منطقه ای از 

قدس رأی داد.
 دادگاه رژیم صهیونیس��تی دیروز درخواست 
تجدیدنظ��ری را که تع��دادی از اهالی قدس برای 
جلوگیری از تخریب منازلش��ان ارائه کرده بودند، 
رد ک��رد. دادگاه رژیم صهیونیس��تی حکم تخریب 
من��ازل صدها فلس��طینی را صادر و ادع��ا کرده، 
ای��ن منازل بر قطعه زمینی بنا ش��ده که جمعیت 
شهرک س��ازی »العاد« قص��د دارد برای طرح های 
گردشگری، ضمن پروژه موسوم به »غابة السالم« 
)جنگل صلح( با همکاری شهرداری قدس وابسته 

به رژیم صهیونیس��تی اس��تفاده کن��د. در منطقه 
مذکور 60 س��اختمان وجود دارد که بیش از 500 
فلس��طینی در آن زندگی می کنند؛ منطقه مذکور 
میان »سلوان و ابوطور« قرار دارد و دریافت مجوز 

برای ساخت و ساز در آن بسیار مشکل است.
انجمن العاد به شکل غیرقانونی بر این منطقه 
مس��لط شد و طی چند سال اخیر آن را به مرکزی 
برای جذب توریس��ت تبدیل کرده اس��ت. االزهر 
تأکید ک��رد، اقدامات رژیم صهیونیس��تی »تعدی 
ب��ه حقوق ملت فلس��طین و نقض آش��کار قوانین 
بین الملل��ی و نیز کن��ار زدن امیدها ب��رای ایجاد 
دولت مستقل فلسطین با مرکزیت قدس شریف« 

اس��ت. خبر دیگر از فلسطین آنکه سخنگوی مرکز 
حمایت از اس��رای فلس��طینی از گسترده تر شدن 
دامنه »نبرد کرامت 2« و ملحق ش��دن 300 اسیر 

فلسطینی دیگر به این نبرد، خبر داد.
از سوی دیگر در ادامه خیانت های حامیان ارتجاع 
عربی به فلسطین، دولت جدید تشکیالت خودگردان 
علی رغم مخالفت گسترده گروه های فلسطینی مانند 
حماس و جهاد اسالمی س��وگند یاد کرد تا اقدامی 
در راس��تای تش��دید اختالفات داخلی باشد. دولت 
جدید تشکیالت خودگردان با نخست وزیری »محمد 
اشتیه« سوگند یاد کرد. دولت جدید 16 وزیر جدید 
دارد و پنج ت��ن از وزرا مناصب خود در دولت قبلی 

)به نخست وزیری رامی الحمداهلل( را حفظ کرده اند. 
وزرا از استان های مختلف کرانه باختری، قدس و نوار 
غزه هستند. دو گروه »جبهه دموکراتیک« و »جبهه 
مردمی« برای آزادی فلسطین حاضر به مشارکت در 
این دولت فلسطینی نشدند اما مابقی گروه های عضو 
سازمان آزادیبخش فلسطین »ساف« در آن شرکت 
دارند؛ دو جنبش فتح و حماس هم مشارکت در این 

دولت را تحریم کردند.
 جه��اد اس��المی فلس��طین در واکن��ش ب��ه 
تشکیل دولت جدید تش��کیالت خودگردان اعالم 
کرد، این دولت ب��ا خصوصیاتی که دارد نمی تواند 
در براب��ر اقدام��ات رژی��م صهیونیس��تی در کرانه 
باختری و بازداشت گسترده شهروندان فلسطینی 
بایس��تد. حماس هم طی بیانی��ه ای این اقدام فتح 
را »انحصارطلبی« خواند. این جنبش فلس��طینی 

تأکید کرد: اقدام جنبش فتح در تشکیل ]کابینه[ 
محم��د اش��تیه ت��داوم سیاس��ت انحصارطلبی و 
دور ک��ردن ]دیگ��ران[ و تداوم دو دس��تگی ]بین 

گروه های فلسطینی[ است.
»مری��م ابودقه« عض��و دفتر سیاس��ی جبهه 
مردمی اعالم کرد، در راستای نبود توافق ملی، این 
دولت منجر به افزایش تنش ها و دلیلی برای ادامه 
اختالفات طی سال های آینده خواهد شد. در حوزه 
سرزمین های اش��غالی نیز خبر می رسد »آویگدور 
لیبرمن« وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی برای 
مشارکت در ائتالف »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
این رژیم شرط گذاشت.  شروط لیبرمن به منظور 
مش��ارکت در ائتالف نتانیاهو، کنار زدن حاکمیت 
حماس در نوار غزه و دس��تیابی به ریاس��ت وزارت 

جنگ و وزارت داخلی رژیم صهیونیستی است.

رژیم صهیونیستی ابعاد جدید اشغال قدس را اجرا می کند
رأی به تخریب منازل صدها فلسطینی 

همزم��ان با اس��تمرار س��رکوب مردم  بش�ر توسط رژیم آل خلیفه، جمعیت ملی - حق�وق 
اس��المی الوفاق بحرین با انتش��ار متنی در صفحه خود در 
توئیت��ر دروغ پردازی های وزیر کش��ور بحرین در آمریکا را 

برمال کرد. 
در بیانیه ای که در صفحه توئیتر الوفاق منتش��ر ش��د 
آمده اس��ت: لفاظی ها و س��خنان جعلی وزیر کشور بحرین 
را عاقالن باور نمی کنند. این س��خنان نشان دهنده بحران 
واقع��ی رژیم بحرین با اکثریت عظیمی از مردم این کش��ور 
اس��ت که دیگر به توانایی حاکمانشان برای مدیریت اوضاع، 
به علت اش��تباهات راهبردی آشکاری که در مدیریت امور 
کشور داشته اند، باور ندارند. الوفاق با اشاره به پیشینه وزیر 
کش��ور بحرین در موضوع خشونت و تروریسم افزود: آیا کار 
به جایی رسیده اس��ت که وزیر کشور بحرین در سخنرانی 
خود، به جامعه آمریکا و دیگر جوامع درباره پدیده تروریسم 

و خشونت درس بدهد؟ 
الوفاق تاکید کرد در کارنامه این وزیر، موارد بی شماری 
از جنای��ت و نقض حقوق وجود دارد که صدها گزارش بین 
الملل��ی و حتی داخلی از جمله گزارش کمیته حقیقت یاب 
بحرین و گزارش ها و توصیه های ش��ورای حقوق بش��ر، بر 
آن مهر تایید می زند. همچنین گزارش های س��ازمان ملل 
و اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا و س��ازمان های مختلف بین 
الملل��ی وجود چنی��ن کارنامه ای را ثابت م��ی کند. الوفاق 

افزود: گزارش های مختلف، دس��ت داشتن رژیم بحرین به 
ویژه راشد بن عبداهلل آل خلیفه وزیر کشور بحرین را در این 
تخلفات و جنایات تایید می کند. بازداشت بیش از 15 هزار 
ش��هروند بحرینی به علت درخواست دموکراسی و آزادی و 
عدالت اجتماعی از آن جمله اس��ت. همچنین بیش از پنج 
هزار شهروند بحرینی به دست دستگاه های امنیتی که زیر 
نظر وزیر کش��ور فعالیت دارند، به شکلی وحشیانه و تا حد 
مرگ شکنجه ش��ده اند و 38 مسجد متعلق به شیعیان در 

بحرین تخریب شده است. 
الوفاق افزود: نیروهای وابس��ته به وزارت کشور بحرین 
به طور غیرقانونی بیش از 57 هزار بار به منازل ش��هروندان 
یورش برده اند و اکثر این یورش ها در نیمه شب بوده است 
تا مردم وحش��ت زده ش��وند. در این یورش ها بی گناهان 
بازداشت و کرامت آنان لگدمال شده است. الوفاق همچنین 
ب��ه نقض جدی و س��ازمان یافته آزادی ه��ای دینی و ظلم 
طایفه ای اش��اره کرد. جمعیت الوفاق افزود: وزیر کش��ور و 
رژیم اس��تبدادی که از او حمایت می کن��د، همه راه های 
تنفس بحرینی ها را بس��ته و آزادی بیان و آزادی تجمع و 
آزادی تظاهرات را س��رکوب کرده و جمعیت ها و احزاب را 
تعطیل کرده و اقدام به س��لب تابعیت و شکنجه شهروندان 
کرده اند و دادگاه های سیاسی و فاشیستی تشکیل داده اند 
تا تحرکات مردم بحرین را سرکوب و با دموکراسی خواهی 

و عدالت خواهی و آزادی خواهی شهروندان مقابله کنند. 

اعتراض مردم بحرین حرکتی کامال ملی 
همزمان با برگ��زاری انتخابات پارلمان  لش اروپا تنش��ها میان روسیه و اروپا شدت چ�����ا
گرفته چنانکه از یک س��و اروپا روسیه را به دخالت در روند 
انتخابات متهم و مس��کو نیز به اروپایی ه��ا درباره تحرکات 

نظامی در دریای سیاه هشدار داد. 
روس��یه در مانوری در دریای س��یاه ک��ه در واکنش به 
مانور مشترک ناتو برگزار می شود جت های ای-50 و سامانه 
دفاع موش��کی اس-400 را به کار خواهد برد. وزارت دفاع 
روس��یه با انتشار بیانیه ای در وب س��ایت رسمی خود اعالم 
کرد این کش��ور قصد دارد یک مانور نظامی در دریای سیاه 
در واکنش به مانور »س��پر دریایی 2019« ناتو برگزار کند. 
بنابر اعالم وزارت دفاع روس��یه، قرار است از جت های ای-

50 که قابلیت هش��دار و کنترل زودهنگام دارند، س��امانه 
دف��اع موش��کی اس-400 و همچنی��ن س��امانه های دفاع 
موشکی س��احلی »بال« و »باسشن« در این مانور استفاده 
ش��ود. پیش از این، وزارت دفاع روس��یه اعالم کرده بود که 
بمب افکن ه��ای اس��تراتژیک تیو-160 به هم��راه جت های 
»س��و-27 اس ام« تمرینات نظامی در دریای س��یاه انجام 

خواهند داد.
در مقابل بر اساس اعالم سازمان اطالعاتی اروپا، روسیه 
س��عی دارد بواس��طه ش��بکه های اجتماعی و رس��انه های 
چندزبانه در انتخابات پارلمانی اروپا نفوذ کند. به نوشته این 
منبع خبری، روسیه در تالش است با گروه ها و احزاب منتقد 

سیاس��ت های اروپا و موافقان نزدیکی با روس��یه مذاکرات و 
گفتگوهایی را برنامه ریزی کرده و انجام دهد. این انتخابات 
هر 5 سال یک بار برگزار می شود. خبرگزاری آلمان با استناد 
به یک گزارش امنیتی اروپا نوشت: روسیه تالش می کند در 
آستانه انتخابات ماه مه )اردیبهشت( پارلمان اروپا به تقویت 
احزاب اروپا س��تیز کمک کند.  تالش های روس��یه افزایش 
حمای��ت از احزاب��ی را ه��دف قرار می دهد که اروپا س��تیز 
هستند یا دوس��ت روسیه محسوب می شوند. تالش روسیه 
همچنین ش��امل زیر س��وال بردن پارلم��ان اروپا به منظور 
کاهش مشارکت رای دهندگان است. انتخابات پارلمان اروپا 
23 تا 26 مه )2 تا 5 خرداد( برگزار می ش��ود و شهروندانی 
از کش��ورهای عضو اتحادی��ه اروپا برای تعیی��ن نمایندگان 
جهت عضویت در این نهاد قانونی اروپایی انتخاب می شوند. 
تحلیلگران، درباره افزایش احتمالی تعداد کرسی های احزاب 
پوپولیست راس��ت افراطی در این انتخابات هشدار داده اند.  
در همین حال در واکنش به تحرکات غرب،وزیر امور خارجه 
روس��یه در اظهاراتی عنوان داش��ت همکاری مسکو و پکن 
موجب ش��ده تا برخی نتوانند با بی قانونی در پی پیش��برد 

اهداف خود در شورای امنیت باشند.
»س��رگئی الوروف« وزیر خارجه روس��یه ب��ا بیان این 
مطل��ب در ادام��ه اف��زود: همکاری های روس��یه و چین بر 
روی رفتار کس��انی که سعی داشتند با بی قانونی با مسائل 

بین المللی برخورد کنند تأثیر گذاشته است.

رویارویی اروپا و روسیه از انتخابات تا دریای سیاه


