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گزارش
اتحادیه اروپایی برای نخستینبار در تاریخ
خود علیه یک عضو اقدام مشترک میکند

بحران راستگرایی افراطی
اروپا را احاطه کرده است

گ�روه بینالملل :دولت راس��تگرای «ویکتور
اوربان» در مجارستان تمام معادالت را در شرق
و مرکز اروپا به هم ریخته است .زمانی که وی به
تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپایی علیه روسیه
عمل نکرد کس��ی پیشبینی نمیکرد بحران
بستن مرزها یا عدم تخصیص بستههای مواد
غذایی به پناهجویان به یکی از مشکالت اصلی
این اتحادیه مبدل ش��ود .اوربان روز گذشته و
پیش از جلسه اتحادیه اروپایی برای استفاده از
بند  7منشور اتحادیه اروپایی در جمع مردم این
کشور گفت :مجارستان هرگز از ورود و حضور
مهاجران استقبال نخواهد کرد و به آنها اجازه
ورود یا ماندن در مجارستان را نمیدهد.
■■ماده  7پیمان اروپا

یورونی��وز در اینب��اره مینویس��د :ماده ۷
پیماننام��ه اروپا ب��ه پارلمان اج��ازه میدهد
درب��اره یک کش��ور عضو که مفاد اساس��نامه
تشکیل اتحادیه را نقض کرده ،تصمیم بگیرد.
ای��ن تصمی��م صرفا سیاس��ی اس��ت و ارزش
حقوقی ندارد .در این میان یک کمیته ویژه از
نمایندگان اروپا مسؤول بررسی رویکرد دولت
مجارس��تان به مس��أله مهاجرت ش��ده است.
این کمیته بوی��ژه در حال پیگیری یک قانون
جدید این کشور مبنی بر جرمانگاری فعالیت
وکال و کنش��گران ب��ه نفع پناهجویان اس��ت.
رویکرد دولت مجارستان به رسانهها ،دادگاهها
و دانش��گاهیان نیز از جمله مواردی اس��ت که
این کمیته زیر ذرهبین قرار داده است .ویکتور
اوربان ،نخستوزیر مجارستان قصد دارد شخصا
با حضور در برابر نمایندگان اروپا مدارک 100
صفحهای خود علیه دعاوی پارلمان را رو کند.
او و نمایندگان حزب متبوعش بر این باورند که
بسیاری از اتهامات مطرح شده بویژه در پیوند با
مشکل «حاکمیت قانون» مدتها پیش برطرف
شده است.

■■ضدمهاجران چرا در اروپا پیروز میشوند؟

پیروزی ویکتور اوربان به عنوان نخستوزیر
مجارستان سال گذشته میالدی در حالی رخ
داد که مجارستان نخستین سقوط جریانهای
چپ در مقابل گروههای راستگرا را در مرکز و
ش��رق اورپا تجربه کرد .این در حالی است که
پس از مجارس��تان ،اکنون ایتالیا و س��وئد هم
شاهد روند سیاسی مشابهی هستند .گروههای
سیاس��ی در اتحادیه اروپایی بر این باورند عدم
محقق شدن وعدههای دولتهای رفاه و ادامه
جامع��ه طبقاتی در میان کش��ورهای اروپایی
یکی از عواملی اس��ت که گروههای راستگرا
پیروز میش��وند .مش��کالت اقتصادی در کنار
نابرابریهای اجتماعی و شعارهای ضدمهاجرت
مثلثی است که منجر به پیروزی راستگرایان
شده است .بسیاری از مردم کشورهای اروپایی
بر این باورند که عمده مش��کالت آنها ناشی از
خارجیهایی است که شرایط زندگی آنان ،کار
آنان و دیگر دستاوردهایشان را با حمایتهای
دولتی از آنها گرفتهاند .با توجه به فضای حاکم
بر جوامع اروپایی میتوان نسبت به این مساله
اطمینان داشت که در کشورهای چون هلند،
بلژیک و حتی نروژ و دانمارک به احتمال قوی
جریانهای راس��تگرا در انتخاباتهای آینده
قادر خواهند بود نتایج بسیار خوبی را بهدست
آورند .این مساله همانطور که اشاره شد شاکله
اروپای متحد را به چالش میکش��د که پاشنه
آشیل آن مهاجران هستند.
دامن زدن آمریکا به مش��کالت اقتصادی،
بحران��ی ک��ردن فض��ای سیاس��ی و آل��وده
کردن منطق��ه خاورمیانه و ش��مال آفریقا به
تروریس��تهای مس��لح از اهرمهایی است که
واشنگتن برای نابودی تدریجی رقیب سیاسی و
اقتصادی اصلی خود در جهان غرب طرحریزی
کرده اس��ت .با این وجود آمریکاییها در میان
کشورهای مرکز و شرق اروپا به دنبال دوستان
جدیدی هس��تند که بتوانند در مقابل اعضای
س��نتیتر این اتحادیه تش��کیالتی را تشکیل
دهند.
اروپا

تظاهرات گسترده

جداییطلبانکاتالونیا

یک میلیون نفر با ش��رکت در راهپیمایی
کاتالونی��ا و کوبیدن بر طبلها و س��وت زدن،
حمایتشان از استقالل این منطقه خودمختار
را اع�لام کردن��د .این راهپیمای��ی حمایتی از
سوی مردم کاتالونیا یک سال پس از شکست
رفراندوم استقالل این منطقه از دولت اسپانیا
برگزار ش��د .روز ملی کاتالونیا هر ساله برگزار
میش��ود اما از سال  ۲۰۱۲این مراسم با هدف
درخواستها برای جدایی این منطقه ثروتمند
از دولت مرکزی اس��پانیا برگزار شده است .در
نظرسنجی دولت کاتالونیا در جوالی مشخص
ش��د  46/7درصد از مردم این منطقه خواستار
یک دولت مستقل هستند و تنها  44/9درصد
با آن مخالفند.

وطن امروز

ساخت نمایش حمله شیمیایی در ادلب با بازی تروریستهای کالهسفید آغاز شده است

عملیات ارتش علیه تروریستها در التنف

گ�روه بینالمل�ل :همزم��ان با تهدید
آمریکا و چند کشور غربی به بمباران
س��وریه ب��ه بهان��ه حمل��ه احتمالی
شیمیایی به تروریس��تها در سوریه،
برخ��ی محافل خبری محلی در ادلب
س��وریه از عملیاتیش��دن سناریوی
تبلیغات��ی نمایش��ی این مس��اله در
جسرالش��غور ادلب خبر دادند و اعالم
کردند تی��م فیلمبرداری وابس��ته به
کاناله��ای تلویزیون��ی خاورمیان��ه و
ش��اخه منطقهای یک��ی از کانالهای
خبری آمریکا از روز سهش��نبه در این
شهر برای فیلمبرداری از این نمایش
حاضر شدهاند .در همین راستا ،مرکز
آش��تی روسیه در س��وریه اعالم کرد:
ساکنان ادلب میگویند ساخت نمایش
حمله شیمیایی دروغین توسط گروه
بدنام موس��وم به «کالهسفیدها» آغاز
ش��ده و قرار اس��ت ادعا ش��ود ارتش
س��وریه از س�لاحهای ش��یمیایی در
حمالت خود اس��تفاده کرده است .همچنین یک
منبع در شهر جسرالش��غور واقع در استان ادلب و
تحت کنترل شورش��یان س��وری گ��زارش داد ،به
کالهسفیدها دستور داده شده مواد شیمیایی را به
حومه حماه منتقل کنند .مقامهای روس میگویند
شبیهس��ازی حمله ش��یمیایی در جسرالشغور با
مشارکت نیروهای تروریستی آغاز شده تا مسؤولیت
ی��ک حمله ش��یمیایی را به گردن دولت دمش��ق
بیندازند .طبق اعالم مرکز آشتی روسیه ،سناریوی
حمالت شیمیایی در سوریه به این شکل است که
کالهسفیدها پس از استفاده ادعایی ارتش سوریه از
بشکههای انفجاری حامل مواد سمی ،به غیرنظامیان
کمک میکنند و از این نمایش فیلم تهیه میشود .بنا
بر این گزارش ،شورشیان هم اقدام به انتقال  2بسته
حامل مواد سمی از جمله کلر از شهرک خربهالجوز
به شهر جسرالش��غور کردهاند .این سناریویی است
ک��ه آمریکاییها و غرب از مدته��ا پیش در حال
آمادهس��ازی آن هس��تند تا از عملیات ارتش برای
آزادسازی ادلب از لوث تروریستها جلوگیری کنند.
اینکه چرا غرب و بویژه آمریکا بر جلوگیری یا حداقل
ایجاد تاخیر در انجام عملیات پاکسازی ادلب اصرار
دارند ،دالیل معینی دارد که در راس آن جلوگیری
از سرازیر شدن موج تروریستها از سوریه به اروپا و
ی که
مشکلآفرینی برای این کشورهاست .در حال 
وجود حدود  120هزار مسلح تروریست در ادلب به
هیچوجه از سوی دولت سوریه و همراهانش پذیرفته
نیس��ت و در شرایطی که به گفته برخی منابع70 ،
درصد از خاک ادلب در دس��ت النصره و  30درصد
دیگر در دس��ت سایر شورشیان قرار دارد ،آمریکا و
دیگر همراهان��ش آخرین بخت خود را برای حفظ
منافعشان در سوریه امتحان میکنند .در واقع ،در

خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :در ادام��ه
تالشهای رژیم س��عودی برای
انتقامجوی��ی از پیروان اهلبی��ت پیامبر(ص) در
شهرهای شیعهنشین عربستان ،بار دیگر مزدوران
امنیتی ای��ن رژیم با حمله به تکایای حس��ینی
و تخریب آنها ،آزادیه��ای دینی را نقض کردند.
گزارشها حاکی اس��ت در اولین روز ماه محرم و
گرامیداشت عاش��ورای امام حسین(ع) ،نیروهای
امنیتی عربس��تان آزادیهای دینی را در منطقه
الش��رقیه در اس��تان القطی��ف نقض ک��رده و به
حس��ینیهها تعرض کردن��د .اقدام��ات نیروهای
امنیتی مسلح که با خودروهای زرهی پشتیبانی
میشد ،چهره طائفهگرایانهای از حکومت عربستان
و تصاویری تک��راری از اقدامات عناصر این رژیم
علیه مردمان این ش��هرکها و اعمال فشار مداوم
علیه آن��ان را به نمایش گذاش��ت .نیروهای ویژه
و یگان��ی از پلیس قطیف همچنی��ن به تکایای
جنگ سرد گ�روه بینالمل�ل :رئیسجمهور
روسیه اعالم کرد :روسیه میداند
مظنونان حادثه س��الزبری چه کسانی هستند ،ما
آنها را پیدا کردهایم .والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه با اشاره به ماجرای مسمومیت یک جاسوس
پیشین روس��ی در س��الزبری انگلیس ،گفت :من
امیدوارم این افراد بزودی ظاهر شوند ،آنها خود همه
چیز را اعالم خواهند کرد .آنها غیرنظامی هستند.
او در ادام��ه اظهاراتش اعالم کرد 2 :مظنون که در
پرونده اسکریپال توسط لندن معرفی شدهاند ،ظاهر
ش��وند و با رسانهها گفتوگو کنند .پوتین در ادامه
اظهاراتش اعالم کرد معاهده صلح میان روس��یه و
ژاپن تا پایان امس��ال بدون هیچگونه پیششرطی
امضا میش��ود .نخس��توزیر ژاپن و رئیسجمهور
روس��یه در حاش��یه «نشس��ت اقتصادی شرق» با
یکدیگر دیدار و گفتوگ��و کردند .دو طرف در این
دی��دار بر لزوم امضای معاه��ده صلح تاکید کردند.
شینزو آبه ،نخستوزیر ژاپن اعالم کرد نبود معاهده
صلح میان  2کشور وضعیت غیرطبیعی ایجاد کرده
است .در مقابل ،پوتین تایید کرد  2کشور متمایل
به امضای چنین سندی هستند و این مساله برای
ایجاد شرایط مطلوب الزم است .پوتین اضافه کرد:

ش��رایط جدید و در حالیکه گفته میشود هزینه
فرار وابستگان به النصره از سوریه به نزدیک  10هزار
دالر و هزینه فرار دیگر مسلحین از ادلب به  5هزار
دالر رسیده است ،بهنظر میرسد مبادرت به اجرای
ماجرای شیمیایی در ادلب با هدف روحیهدادن به
گروههای تروریست در ادلب به نمایش در میآید و
البت��ه دور از ذهن هم نخواهد بود که در رس��انهای
کردن این نمایش ،عمده فعالیتها بهدست نیروی
جنگ نرم غربی یعنی «کالهسفیدها» انجام شود.
■■پیشنهادهای جدید ترکیه درباره ادلب

مقامه��ای آنکارا ط��ی روزهای اخی��ر مواضع
متعددی درباره عملیات ارتش سوریه برای آزادسازی
ادلب و همچنین صحت ادعای خود مبنی بر لزوم
پاکسازی این شهر از تروریستها ارسال کردهاند .به
نوشته «حریت» ،آنکارا طی روزهای اخیر پیشنهاد
جدیدی به مس��کو برای حل این مس��اله ارائه داده
است .بر این اساس ،مولود چاووشاوغلو ،وزیر خارجه
ترکیه از آمادگی کش��ورش برای همکاری با «تمام
طرفها» جه��ت پایان دادن به حض��ور گروههای
تروریس��تی در ادلب خبر داده و گفت« :اگر نگران
حضور گروههای تروریس��تی هستید ،بیایید با هم
برای نابودی آنها همکاری کنیم .چرا باید این همه
غیرنظامی بکشیم؟ میتوانیم گامهایی را با روسیه،
ایران ،فرانس��ه ،بریتانیا و همه طرفهای حاضر در
می��دان برای حل آن برداری��م» .حریت در ادامه به
تصمیم چند روز قبل دولت ترکیه برای قرار دادن نام
گروه جبههالنصره در لیست سازمانهای تروریستی
اش��اره کرده اس��ت .از نظر حریت ،این اقدام دولت
ترکیه  2پیام مهم برای طرفهای درگیر در عرصه
سوریه داشت؛ نخس��تینپیام برای روسیه ،ایران،
آمریکا و دیگر کش��ورها بود مبنی بر اینکه ترکیه

آماده اس��ت با تروریستها مبارزه کند و همچنین
درک میکند باید آنها را از غیرنظامیان تمییز داد.
پیام دوم هم برای اعضایی از این گروه تروریس��تی
بود که میخواهند فرصت را غنیمت بش��مرند و با
جدا شدن از این گروه تروریستی ،از حمالت ترکیه
و دیگر کشورها در امان بمانند .روزنامه «ینیشفق»
نیز روز دوشنبه در مطلبی اختصاصی گزارش داده
بود ارتش ترکیه به  50هزار عنصر مسلح ارتش آزاد،
مس��تقر در مناطق شمالی سوریه از جمله عفرین،
اعزاز ،جرابلس ،الباب و الرأی دستور داده برای مقابله
با نیروهای سوری و مداخله در عملیات ادلب ،آماده
باشند .این در حالی است که رؤسای جمهور ،وزیران
خارجه و جمعی از مقامات امنیتی ارشد ایران ،ترکیه
و روسیه روز جمعه در راستای مذاکرات آستانه برای
سومین بار ،در تهران گرد هم آمدند و ضمن بررسی
ویژه موضوع ادلب ،بیانیهای مبنی بر لزوم پاکسازی
آن از تروریس��تها صادر کردن��د .اردوغان در این
نشست اما طی اظهاراتی کودکانه ،سعی کرد کلمه
«آتشبس» را در بند  3بیانیه پیانی این نشس��ت
بگنجاند که موفق نش��د و به این بیانیه تن داد .در
نهایت ،نشس��ت تهران با انتشار بیانیه مشترک به
کار خ��ود پایان داد و در آن روس��ای جمهور ایران،
روسیه و ترکیه بر عزم خود مبنی بر ادامه همکاری
برای نابودی نهایی داعش ،جبههالنصره و تمام دیگر
افراد ،گروهها ،تش��کلها و موجودیتهای وابس��ته
به القاعده یا داعش در س��وریه که از سوی شورای
امنیت س��ازمان ملل شناس��ایی ش��دهاند ،تصریح
کردند .همزمان منابع س��وری مطلع به خبرگزاری
اسپوتنیک روسیه گفتند ترکیه از طریق روسیه از
دمشق درخواست کرده مهلت اضافی چند روزهای
را قبل از شروع عملیات ارتش سوریه برای آزادسازی

مزدوران سعودی به موکبهای عزاداری حسینی در القطیف حمله کردند

تشدید طایفهگرایی علیه شیعیان عربستان در محرم
حس��ینی در شهرک القدیح
تعرض و یگانه��ای نظامی
وسایل موجود در این تکیهها
را تخریب کردن��د .نظامیان
در تعرض��ی وحش��یانه و
طائفهگرایانه تکایای حسینی
را از بی��ن بردن��د ،تعرضی که رژیم عربس��تان به
واسطه آن تالش میکند از همه نمادهای عبادی
و دین��ی پیروان اهلبیت(ع) در قطیف ،احس��ا و
همه کشورهای جهان انتقام بگیرد .تصاویری که
از شهرک القدیح منتش��ر شده ،اوج وحشیگری
حکومت س��عودی در س��رکوب هرگونه عزاداری
و س��وگواری برای حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)

را نش��ان میدهد .مسؤوالن
س��عودی از س��ال گذش��ته
محدودیتهایی را در ارتباط
با ع��زاداری ایام عاش��ورا در
القطیف تحمیل کردهاند .این
محدودیتهاشاملممنوعیت
استفاده از صندوقهای کمکهای مردمی در ایام
ع��زاداری عاش��ورا ،ممنوعیت نص��ب پرچمهای
عزا و چراغانی در خیابانها و میادین اس��ت .این
اقدامات فقط باید به حس��ینیهها محدود شود و
بلندگو نیز باید در اماکن عزاداری و حس��ینیهها
استفاده ش��ود ،زیرا بر اساس قانون جدید ،نصب
بلندگو بیرون از این اماکن ممنوع است .سرپیچی

پوتین :میدانیم چه کسانی اسکریپال را مسموم کردند
 2مظنون که در پرونده اسکریپال توسط لندن معرفی شدهاند
ظاهر شوند و با رسانهها گفتوگو کنند

ما باید رویکردها را تغییر دهیم.
بیایی��د یک معاه��ده صلح تا
پایان س��ال ب��دون هیچگونه
پیشش��رطی امضا کنیم .وی
تاکی��د کرد ک��ه پ��س از آن
دیگر مس��ائل جنجالی میان
 2کش��ور حل خواهد شد .پوتین در بخش دیگری
از اظهاراتش با اش��اره به سیاستهای آمریکا گفت
وی کامال با رویکرد مبتکرانه ترامپ درباره مس��اله
کرهشمالی موافق است.
او اف��زود :کرهش��مالی نی��از ب��ه تضمینهای
بینالمللی با مش��ارکت قدرتهای هستهای دارد.
رئیسجمهوری روسیه همچنین اعالم کرد ،رهبر
کرهشمالی هر زمانی که بخواهد میتواند به روسیه
بیاید .اما این در حالی است که «یوشیهید سوگا»
دبیر کل ش��ورای وزیران ژاپن اظهار داشت تا زمان
حل و فصل مس��اله ارضی با روسیه ،توکیو از انعقاد

پیمان صلح با مسکو خودداری
خواه��د ک��رد .پی��ش از این
والدیمیر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه در نشستی تحت عنوان
خاور دور؛ گسترش امکانات در
چارچوب همای��ش اقتصادی
شرقی ،پیش��نهاد انعقاد پیمان صلح بین روسیه و
ژاپن را مطرح کرده بود.
پوتین پیش��نهاد کرده ب��ود تا پیمان صلح بین
روسیه و ژاپن که  70سال است درباره آن مذاکراتی
جریان دارد ،تا آخر س��ال ج��اری میالدی منعقد
شود .پوتین ژاپن را شریک طبیعی روسیه نامید و
بر تمایل خود برای پیش��برد روابط تمام و کمال با
توکیو تاکید کرد« .شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن نیز
اعالم کرده بود مسکو و توکیو باید از ایجاد مشکالت
برای فرزندان و نوههای خود که از بنبست به وجود
آمده در نس��ل قبلی ناشی ش��ده است ،جلوگیری

استان ادلب بدهد .منابع سوری تاکید
کردند ترکیه از رهبری سوریه خواسته
به آنکارا مهلت بیشتری بدهد تا بتواند
رون��د تفکیک مخالفان میان��هرو را از
تروریستهای النصره و داعش بخوبی
انجام دهد .این مناب��ع افزودند طرف
ترکی��های توضیحاتی درب��اره تقویت
حضور نظامی خود در چند نقطه ادلب
که طی روزهای گذش��ته انجام داده،
ارائه کرده اس��ت .به گفته این منابع،
ماموریت این نیروها استفاده از قدرت
نظامی علیه النصره در صورت مخالفت
ب��ا جدایی و خروج از مناطق مخالفان
میانهرو است اما باز مشخص نشده این
تروریس��تها به چه مقصدی ادلب را
ترک خواهند کرد .منابع تاکید کردند
در صورت موافقت رهبری س��وریه و
طرف روس با این مهلت درخواس��ت
شده ،این آخرین فرصت مقابل ترکیه
برای عمل به وعدههایی اس��ت که در
جریان کنفرانس آستانه داد.
■■پیشروی ارتش به سمت پایگاه آمریکاییها

گزارشها از تحوالت میدانی در س��وریه حاک 
ی
اس��ت که ارتش س��وریه عملیات جدی��دی برای
پاکسازی مناطق تحت اشغال گروههای تروریستی
در منطقه التنف آغاز کرده است .به نوشته روزنامه
«الوطن» ،یگانهای ارتش سوریه عملیات نظامی
خود را از منطقه بیابانی الس��خنه در ش��رق استان
حمص به سوی ش��مال غرب التنف آغاز کردهاند.
این در حالی است که نظامیان آمریکایی در منطقه
التنف اردو زدهاند .الوطن افزود :هدف از اجرای این
عملیات س��رکوب داعشیهایی است که از منطقه
بیابانی اس��تان سودا به س��وی منطقه التنف فرار
کرده بودن��د و یگانهای ارتش حدود  30کیلومتر
تا نزدیکی روستای النیاری پیشروی کردهاند .سانا
افزود یگانهای ارتش س��وریه ب��ا کمک نیروهای
مردمی به تعقیب و گریز تروریس��تهای داعش��ی
در منطق��ه تلول الصفا در بخش بیابانی و ش��رقی
استان سویدا میپردازند .بیابان استان سویدا آخرین
پایگاه تروریس��تهای داعش��ی محسوب میشود.
پیشتر شبکه خبری س��یانان گزارش کرده بود
روسیه به واشنگتن اعالم کرده نیروهای این کشور
و س��وریه آم��اده حمله به منطقهای هس��تند که
نیروه��ای آمریکایی در آن حضور دارند .بر اس��اس
گزارش س��یانان ،واشنگتن به صورت ویژه نگران
امنیت نیروهای نظامی خود در پایگاه التنف است.
در منطقه التنف پایگاه نظامی��ان آمریکا و ائتالف
بینالمللی ضدداعش در سوریه قرار دارد که در سال
 ۲۰۱۴به بهانه مقابله با داعش تاس��یس شد و در
 ۲۴کیلومتری غرب گذرگاه التنف در استان حمص
واقع است.
از این محدودیتها موجب ارجاع «متخلفان» به
دادستانی کل خواهد ش��د .مسؤوالن سعودی با
اس��تناد به اینکه دادن غذای نذری در خیابانها
باعث ایجاد ترافیک میش��ود و ای��ن غذاها فاقد
تایید بهداش��تی اس��ت ،این اق��دام را نیز ممنوع
اعالم کردند .طبق این گزارش ،اکثریت جمعیت
بحرین یعنی ش��یعیان این کش��ور هم وضعیت
بهتری از ش��یعیان عربس��تان ندارند و آنها نیز با
آغ��از ماه محرمالحرام در معرض وحش��یانهترین
اقدامات رژیم آلخلیفه و محدودیتهای زیاد برای
جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری محرم قرار
دارند .موسسه حقوقبشر بحرین سال گذشته در
گزارش��ی تحت عنوان «نقض حقوق شهروندان
شیعه در احیای مراسم عاشورا» بر تجاوز مسؤوالن
رژیم آلخلیفه به نمادهای عاشورایی مانند مصادره
پرچمها ،پارچهنوش��تههای حس��ینی و سرکوب
مردم هنگام مصادره این نمادها تأکید کرد.
کنند .گفتنی است ژاپن همواره بازگرداندن  ۴جزیره
منطقه کوریل جنوبی را که طبق نتایج جنگ دوم
جهانی به روس��یه واگذار ش��ده را به عنوان شرط
انعقاد پیمان صلح با مسکو مطرح کرده است .نباید
از نظر دور داش��ت که نیروهای روس��یه و چین در
کنار سربازان مغولستانی در حال برگزاری رزمایش
چندوجهی در ش��رق این کشور هستند که حاوی
پیامهای متعددی به همسایگان و غربگرایان طرفین
است .اما در این میان «شینزو آبه» نخستوزیر ژاپن
دیروز چهارش��نبه اعالم کرد قرار اس��ت ماه آینده
میالدی به چین س��فر کند.نخس��توزیر ژاپن در
این باره گفت در این دیدار با «ش��ی جینپینگ»
رئیسجمهوری چین نیز دیدار کرده و درباره برخی
موضوع��ات مهم با وی ب��ه رایزنی خواهد پرداخت.
«شینزو آبه» پس از دیدار با رئیسجمهوری چین
در حاشیه مجمع ش��رق دور در روسیه در این باره
اعالم کرد« :شی» به من گفت که از سفرم به چین
در ماه آینده اس��تقبال میکند .دوطرف قرار است
در چهلمین س��الگرد «معاهده صلح و دوس��تی»
می��ان چین و ژاپن با یکدیگر دی��دار کنند .این در
حالی است که سفر نخستوزیر ژاپن به چین ،برای
نخستین بار پس از  ۷سال انجام خواهد شد.
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مشارکت شیخ عیسی قاسم
در مجلس عزای حسینی در لندن

آیتاهلل ش��یخ عیسی قاسم ،رهبر شیعیان
بحرین ،عصر روز گذش��ته در مجلس عزاداری
عاش��ورای حس��ینی که در لندن برگزار شد،
مش��ارکت داش��ت .در ویدیوئ��ی ک��ه از این
مراسم منتشر ش��ده است ،شیخ عیسی قاسم
روی یک ویلچر در میان مردم نشس��ته است.
این نخس��تین بار است که شیخ عیسی قاسم
از حدود  2س��ال پیش در می��ان مردم حاضر
میشود .رژیم آلخلیفه از حدود  2سال پیش،
آیتاهلل شیخ عیسی قاسم ،رهبر معنوی انقالب
بحرین را به اتهام جمعآوری اموال خمس سلب
تابعیت کرده و منطقه الدراز ،محل سکونت وی
را به محاصره درآورده است .در پی وخیم شدن
وضعیت جسمانی این عالم شیعه ،منامه اجازه
انتق��ال وی به پایتخت انگلیس برای درمان را
صادر کرد.

مصادره اموال مرسی و اخوانیها
در مصر

مقام��ات مصر اعالم کردند اموال چند هزار
تن از اعضای اخوانالمسلمین از جمله محمد
مرس��ی ،رئیسجمهوری مخلوع این کشور به
همراه خان��واده وی را مصادره کردهاند .محمد
بدیع رهبر اخوانالمس��لمین ،خیرت الشاطر
معاون وی و یوس��ف القرضاوی رئیس اتحادیه
جهان��ی علمای مس��لمین از جمله مهمترین
کسانی هستند که نامشان در بیانیه این کمیته
ذکر ش��ده اس��ت .این کمیته همچنین اظهار
کرد :اموال مصادره ش��ده به خزانه کل کش��ور
منتق��ل خواهد ش��د .این در حالی اس��ت که
اعضای اخوانالمسلمین این اقدام را نپذیرفته
و گفتهان��د که کمیته رس��یدگی به امور مالی
اخوانالمس��لمین صالحیت ن��دارد و آن را به
رسمیت نمیشناسند و تاکنون فساد مالی هیچ
یک از اعضای اخوان ثابت نشده است.

حمله مسلحانه به سفیر روسیه
در کامرون

م��ردان مس��لح در پایتخت کام��رون روز
یکشنبه به آناتولی باشکین ،سفیر روسیه حمله
کردند .بر اساس این گزارش ،سفیر روسیه در
کامرون در اطراف یک مرکز ورزش��ی از سوی
 2مرد مس��لح که در کمی��ن وی بودند ،مورد
حمله قرار گرفت .جمهوری کامرون کشوری
در غرب آفریقاست و جمعیت آن  ۲۲میلیون
و  500هزار نفر اس��ت .افراد و گروههای مسلح
پیوسته از مرزهای آفریقای مرکزی به مناطق
ش��رقی کامرون نفوذ میکنند و در خاک این
کشور مرتکب حمالت مسلحانه میشوند .گروه
تروریستی بوکوحرام نیز در بخشهایی از این
کشور اقدامهای خرابکارانه انجام میدهد.

دفتر ارتباطی  2کره
راهاندازی میشود

دفتر ارتباطی  2کره که ماههاس��ت درباره
زمان و نحوه راهان��دازی آن اختالفنظر وجود
دارد ،سرانجام قرار اس��ت فردا راهاندازی شود.
وزارت وح��دت کرهجنوبی اعالم کرد این دفتر
با هدف گسترش تبادالت و ارتباطات مرزی در
شهر مرزی کائهسونگ با حضور حدود  60نفر
از مقامات  2کشور افتتاح میشود.
راهاندازی ای��ن دفتر یکی از بندهای بیانیه
صلح پانمونجوم بود که اردیبهش��ت امس��ال
توسط سران  2کره امضا شد .سخنگوی وزارت
وحدت کره جنوبی در اینباره تصریح کرد که
انتظار میرود عملکرد این دفتر به تقویت روابط
بین کره شمالی و ایاالتمتحده نیز کمک کند.

جنگ توئیتر علیه حشدالشعبی

ش��بکه اجتماعی توئیتر حس��اب کاربری
ابومهدی المهندس ،نایبرئیس حشدالشعبی را
مسدود کرد .بر اساس این خبر ،بخش رسانهای
حشدالش��عبی اعالم ک��رد این اق��دام توئیتر
نش��اندهنده جنگ علیه هیأت حشدالشعبی
عراق اس��ت .توئیتر با ادع��ای اینکه ابومهدی
المهن��دس قوانین مربوط ب��ه توئیتر را نقض
کرده ،اقدام به مس��دود کردن حساب کاربری
او کرده است .بخش رسانهای حشدالشعبی نیز
تأکید کرد اقدام توئیتر درباره یک چهره دولتی
عراق که در چارچوب دولت این کشور فعالیت
میکند بسیار عجیب است .هیأت حشدالشعبی
اعالم ک��رد کانالهای اطالعرس��انی و حامی
حشدالش��عبی به صورت آش��کار هدف جنگ
رسانهای شبکههای اجتماعی قرار گرفتهاند و
این اقدامات در راس��تای جنگ رسانهای علیه
حشدالشعبی صورت گرفته که اهداف داخلی
و خارجی آن روشن است.

