
هشدار بحرینی ها درباره تعرض به آیت اهلل عیسی قاسم
مردم بحرین با برگزاری تظاهراتی در نقاط مختلف این کش��ور 

به رژیم این کش��ور درب��اره هرگونه تعرض به آیت اهلل عیس��ی حق�وق بش�ر
قاسم، رهبر معنوی انقالب بحرین هشدار دادند.

 در حالیکه یک روز مانده به موعد محاکمه آیت اهلل عیس��ی قاس��م، تظاهرات های 
مردمی به نش��انه دفاع از آیت اهلل تا پای جان همچنان ادامه دارد. س��اکنان ش��هرک 
المصلی، الدیه، النویدرات، کرزکان، البالد القدیم، أبوصیبع، الشاخوره،س��ار و السنابس 
به نش��انه حمایت از آیت اهلل عیسی قاسم و اس��تمرار سیاست های ظالمانه آل خلیفه و 
همچنین اعالم آمادگی برای مش��ارکت در برنامه های س��الروز اش��غال بحرین توسط 
عربس��تان )لشگرکشی سپر جزیره به بحرین( تظاهرات برگزار کردند. در برخی از این 
ش��هرها جوانان انقالبی با آتش زدن الس��تیک های خودروها خیابان را مسدود کردند.

تحصن کنندگان در مقابل منزل آیت اهلل عیس��ی قاس��م نیز به مناس��بت سالروز وفات 
حضرت ام البنین)س( عزاداری کردند.

دولت بحرین تصمیم دارد آیت اهلل عیس��ی قاسم را روز سه شنبه به اتهام پولشوئی 
محاکمه نماید در حالیکه پیش از این برگزاری تظاهرات گس��ترده مردمی در دفاع از 
وی باعث ش��د که دولت محاکمه وی را به زمان دیگری موکول نماید. از س��وی دیگر 
ائتالف 14 فوریه و نیروهای انقالبی همزمان با فرا رس��یدن 14 مارس و سالروز یورش 
س��پر جزیره به بحرین که از آن به عنوان اش��غال بحرین توسط عربستان سعودی یاد 
می شود، خواستار نافرمانی مدنی شد و از مردم خواست از حضور در کالس های درس 

مدارس و دانشگاه ها خودداری کنند.
 سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به سلب تابعیت 133 شهروند بحرینی در سال 
گذشته به دلیل انتقاد از دولت در رسانه های خبری و سایت های اجتماعی، درباره افزایش 
سلب تابعیت شهروندان بحرینی ابراز نگرانی کرد. طبق گزارش پایگاه اللؤلؤه »لیلی مطر« 
نماینده سازمان دیده بان حقوق بشر در شورای حقوق بشر وابسته به سازمان  ملل گفت که 
این سازمان از تعدیل قانون اساسی که توسط مجلس شورا تصویب و طی آن به دادگاه های 
نظامی حق محاکمه غیرنظامیان را داد، بی نهایت نگران اس��ت. الزم به ذکر است به رغم 

سرکوب گری آل خلیفه همچنان مجامع جهانی در برابر این سرکوب سکوت کرده اند.

کشتار جدید سعودی در صنعا
رس��انه های خارج��ی از بمب��اران صنع��اء توس��ط جنگنده های 

خط عربستان سعودی و شهید و زخمی شدن ۵ نفر خبر دادند.س����ر
جنگنده ه��ای ائت��الف تجاوز به یمن به رهبری عربس��تان 
س��عودی در تازه تری��ن حمالت خود به یمن، صنعاء را بمب��اران کردند. در این حمله 
یک خودروی غیرنظامی هدف قرار گرفت که بر اثر آن 3 نفر از جمله یک زن ش��هید 
ش��دند. این در حالی اس��ت که در ادامه جلب حمایت آمر یکا برای جنگ یمن، نفر 
دوم قدرت در خاندان پادش��اهی عربس��تان هفته آینده برای دی��دار با دونالد ترامپ 
عازم واش��نگتن می شود. شبکه سی بی اس گزارش داد که محمد بن سلمان وزیر دفاع 
و جانش��ین ولیعهد عربس��تان در هفته آینده به واشنگتن سفر خواهد کرد و با دونالد 

ترامپ رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفت وگو می کند. 
س��ی بی اس می گوید به دلیل اینکه جزئیات سفر هنوز دقیقا مشخص نشده است 
کاخ س��فید فعال آن را رسانه ای نکرده است. در ادامه مقاومت یمن، نیروهای انصاراهلل 
و ارتش یمن د 12 فرمانده میدانی ش��به نظامیان عربس��تان را در مناطق مختلف یمن 
از پای در آورده اند. در جبهه شهرس��تان »نِِهم« در ش��مال شرق صنعاء »احمد ناجی 
مرفق«، س��رتیپ »علی المقدشی« و س��رهنگ »عبدالحافظ فرحان« فرمانده گردان 
»نخب��ة الجنوب« و همچنین »اکرم محمد یحیی ح��زام القهالی« از دیگر فرماندهان 
میدانی، کش��ته شدند. »علی محس��ن« فرمانده گردان ویژه نیروهای طرفدار »عبدربه 
منص��ور ه��ادی« نیز از پای در آمده و س��رهنگ »فیصل الش��عوری« فرمانده یکی از 

تیپ های منصور هادی موسوم به »لؤاء حسم« نیز زخمی شده است. 
در حالیک��ه مقام های بلندپای��ه نظامی امریکا درخص��وص »خطرهای« عملیات 
در یمن به رئیس جمهور کشورش��ان هش��دار داده بودند، دونال��د ترامپ با انجام این 
عملیات موافقت اما بعد از ناکامی این عملیات از مس��ئولیت پذیری ش��انه خالی کرد. 
در این عملیات که دهم بهمن ماه در بخش رداع در اس��تان البیضاء انجام شد چندین 
غیرنظامی و یک سرباز امریکایی به نام ویلیام رایان اونز کشته شدند و یک هواپیمای 
7۵ میلی��ون دالری امریکا نیز از بین رفت. آمریکا در طول 2 س��ال اخیر بیش��ترین 

فروش تسلیحات به عربستان را داشته که بالغ بر 1۵0 میلیارد دالر است.

روزهای سرنوشت ساز غرب موصل
نیروه��ای عراق��ی در چندی��ن منطقه غرب موصل بش��دت با 

تروریس��ت های داع��ش درگیر ش��ده اند و پیش��روی ها هرچند غ�رب آس�يا
آهسته و کند است اما کماکان ادامه دارد.

درگیری های ش��دید میان نیروهای عراقی با تروریست های داعش بشدت جریان 
دارد و در چندین منطقه مختلف نیروهای »نهاد مبارزه با تروریسم«، »پلیس فدرال« 
و »نیروهای واکنش س��ریع« با تروریست ها درگیر شده اند. سرلشگر ستاد »عبداالمیر 
رشید یاراهلل« فرمانده کل عملیات موصل با صدور بیانیه ای از آزادی منطقه »االغوات« 
خبر داده است و از سوی دیگر نیز نیروهای پلیس فدرال و واکنش سریع توانسته وارد 
منطقه »باب الطوب« و »الموصل الجدید« ش��وند. خیابان »حلب« و پل »الحریه« در 

این منطقه پیش از این آزاد شده بود. 
در ح��ال حاض��ر نیروهای عراق��ی در مناط��ق »المحطه«، »النف��ط«، »الموصل 
الجدید«، »الرس��اله«، »نابلس« و »وادی العین« با تروریست ها بشدت درگیر هستند. 
ش��بکه رووداو اما به نقل از منابع میدانی اعالم کرده اس��ت که تروریست های داعش با 
وجود اینکه بیش از نیمی از غرب موصل را نیز از دست داده اند، اما از چند روز گذشته 
تا کنون به س��ختی مقاومت می کنند؛ به گونه ای که نیروهای عراقی با وجود س��ه روز 
درگیری شدید هنوز موفق به ورود به منطقه »الموصل القدیمه« نشده اند و در منطقه 
ساختمان های دولتی فقط ۵00 متر توانسته اند پیشروی کنند. خبر دیگر آنکه دبیرکل 
مقاومت اس��المی نَُجباء در مصاحبه با ش��بکه المیادین تأکید کرد که تش��کیل سپاه 

آزادسازی جوالن نه یک اقدام رسانه ای بلکه هدف حقیقی این گروه مقاومت است.
دبیرکل مقاومت اسالمی نَُجباء در مصاحبه ای با شبکه المیادین با اشاره به انتشار 
خبر تشکیل سپاه آزادسازی جوالن و بازتاب گسترده آن در رسانه های معتبر جهان، 
گفت: رسانه های حامی تروریست ها و رژیم غاصب صهیونیستی بعد از انتشار این خبر 

سعی در غیرواقعی و شعاری جلوه دادن آن کردند.
حجت االسالم »اکرم الکعبی« با مجنون توصیف کردن کسانی که رژیم صهیونیستی 
اسرائیل را یک قدرت بزرگ می پندارند، تاکید کرد: اسرائیل از النه عنکبوت سست تر است. 
مقاومت اسالمی توانایی مقابله با محور شرارت و نابودی رژیم اشغالگر صهیونیستی را دارد.
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 فرامرز اصغری

یادداشت

امام على عليه السالم:
 خدا را خالصانه یاد کنید تا بهترین زندگی را داشته باشید

و با آن راه نجات و رستگاری را به پیمایید.
بحاراألنوار)ط-بيروت( ج 75، ص39، ح 16 - تحف العقول ص 202

مترجم: حسين ارجلو2017/03/12كیوسك

داون
8 پلي�س افغان در اس�تان 

زابل کشته شدند
دو فرد »نفوذی« با حمله به 
ادارۀ پلیس در منطقة شینکی در 
استان زابل در جنوب افغانستان 8 
نیروی پلیس را به قتل رساندند. 
گل اسالم س��یال، سخنگوی این 
استان، با اش��اره به اینکه طالبان 
مس��ئولیت این حمله را به عهده 
گرفته است، تأکید کرد: »عوامل 
نفوذی نخست هم قطاران خود را 
مس��موم کردند و سپس آن ها را 
به ضرب گلوله به قتل رساندند.« 
وی افزود مهاجمان پس از تخلیة 
تمامی س��الح ها و مهم��ات این 

پای��گاه از محل گریختند. بااین وجود، ذبیح اهلل مجاهد، س��خنگوی طالبان، 
استفاده از سم را تکذیب کرد.

اعتراض به منع پخش اذان در اراضى اشغالى
هزاران فلس��طینی در اعتراض به الیح��ة جنجال برانگیزی در پارلمان 
رژیم صهیونیس��تی با هدف منع پخش اذان از بلندگوی مساجد در اراضی 
اش��غالی ، تظاهرات کردند. حدود 3 هزار نفر با تجمع در شهر »کابول« در 
اراضی اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، شعار 
سر دادند. شرکت کنندگان در این اعتراضات با خود شعارنوشته هایی حمل 
می کردند که بر روی آن ها نوشته شده بود: »قانون منع پخش اذان تصویب 

نخواهد شد.« » صدای اذان را قطع نکنید.«

نيویورک تایمز
بازداشت و بازجویى مجدد 

از فرزند محمد على کلى
فرزن��د محم��د عل��ی کلی، 
قهرمان فقی��د بوکس جهان، که 
در یک��ی از فرودگاه ه��ای امریکا 
بازداش��ت و بازجویی ش��ده بود، 
دوب��اره در یک��ی از فرودگاه های 
شهر واشنگتن، پایتخت امریکا، با 
همین مش��کل مواجه شده است. 
محمد علی جونیور روز جمعه در 
حال سوار شدن به هواپیمایی به 
مقصد فورت الدردی��ل در ایالت 
فلوریدا بود که مأموران امنیتی او 
را بازداشت و به مدت 20 دقیقه 
از او بازجوی��ی کردند. همس��ر و 

فرزن��د محمد علی که هر دو در امریکا متولد ش��ده اند، ب��ر این باورند که 
مسلمان بودن و داشتن اسامی عربی دلیل بازداشت آنها بوده است.

انتقاد 130 کارشناس امریکایى از ترامپ
بیش از 130 تن از مقامات و کارشناس��ان سیاس��ت خارجی امریکا در 
نامه ای فرمان جنجالی حکومتی رئیس جمهور این کشور را محکوم کرده اند. 
ترامپ روز دوش��نبه )16 اسفند 139۵( در فرمان اجرایی ثانوی خود، صدور 
روادید جدید برای اتباع ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و سودان را به مدت 
نود روز ممنوع کرد. این کارشناسان در نامة خود به ترامپ نوشتند این دستور 
»روابط ما را با هم پیمانان و شرکایی که در زمینة همکاری های ضد تروریستی 

و تبادل اطالعات به شدت بر آن ها تکیه داریم، به خطر می اندازد.«

گاردین
ناتو پيش�مرگه های کرد را 
در شمال عراق آموزش مى دهد

"کاوه عزیزی" نماینده شورای 
ملی کردستان در سخنانی تاکید 
کرد: واحدهای نظامی پیش��مرگه 
که ب��ا ش��ورای ملی کردس��تان 
در ارتباط هس��تند، توس��ط ناتو 
و ائت��الف بین المللی ب��ه رهبری 
آمریکا در ش��مالی عراق آموزش 
می بینن��د. وی در ادام��ه تصریح 
کرد: هم��ه هزینه ه��ای عملیاتی 
نیروهای پیش��مرگه توسط دولت 
اقلیم کردس��تان ع��راق پرداخت 
می ش��ود. گروه پیش��مرگه حدود 
6 هزار جنگج��و در اختیار دارد و 

برای مقابله با حزب اتحاد دموکراتیک موس��وم به پی وای دی که بزرگترین 
حزب کرد در سوریه است، آموزش می بیند.

مرگ سه شهروند یمنى در بمباران های عربستان
در حمله های هوایی ائتالف تحت هدایت عربس��تان س��عودی به یمن 
چندین غیرنظامی کش��ته و زخمی شده اند. شبکه تلویزیونی المسیره یمن 
گ��زارش داد بمب��اران یک خودرد در منطقه نهم واقع در اس��تان صعنا به 
مرگ س��ه ش��هروند یمنی از جمله یک زن منجر ش��د. المسیره ادامه داد 
در این حمله هوایی چندین غیرنظامی نیز مجروح ش��دند. در این گزارش 
همچنین آمده اس��ت بمباران یک منطقه در اس��تان محویت یک شهروند 

یمنی را به کام مرگ فرستاد.

دیلى استار
یيلدیری�م: اق�دام هلند را 
ب�ه ش�دیدترین ش�کل تالفى 

مى کنيم
بن علی ییلدیریم، نخست وزیر 
ترکیه در واکن��ش به اقدام هلند 
در ممنوعیت پ��رواز وزیر خارجه 
به هلند و همچنین ورود خانواده 
وزی��ر ب��ه کنس��ولگری ترکیه در 
روتردام تاکید کرد که ترکیه "به 
ش��دیدترین نح��و" تالفی خواهد 
کرد. ییلدیریم در بیانیه ای گفت: 
از سمت ما به شدیدترین نحو به 
این وضعیت اعتراض شده است و 
به مقامات هلندی انتقال یافته که 
به س��خت ترین شکل این موضوع 

تالفی خواهد ش��د. وزارت خارجه ترکیه همچنین با انتش��ار بیانیه ای اعالم 
کرد که آنکارا نمی خواهد سفیر هلند برای مدتی به ترکیه بازگردد.

محاصره و کنترل سفارت و کنسولگری هلند در ترکيه
ب��ا ادامة تنش میان هلن��د و ترکیه، نیروهای پلیس ترکیه س��اختمان 
کنس��ولگری و سفارت هلند را در استانبول و آنکارا محاصره کرده و راه های 
ارتباط��ی آن را تحت کنت��رل درآوردند. ترکیه در حالی عل��ت این اقدام را 
»دالیل امنیتی« اعالم کرده است که دولت هلند، در ادامة تنش دیپلماتیک 
میان دو کشور، با صدور مجوز ورود هواپیمای حامل مولود چاوش اوغلو، وزیر 
امور خارجة ترکیه، مخالفت کرد. ترکیه و هلند در روزهای اخیر روابط بسیار 

پرتنشی را سپری می کنند که پای اتحادیه اروپا نیز به آن باز شده است.

ذرهبین

نیمچهگزارش

سودای آمریکا در سوریه 
منابع س��وری اعالم کردند که نزدیک به 200 سرباز 
آمریکایی در روستای العسلیه در شمال غرب شهر منبج 

واقع در شمال سوریه مستقر شده اند.
شبکه خبری اس��کای نیوز با اعالم این خبر افزود: به 
این ترتیب ش��مار نیروهای آمریکایی در س��وریه به 700 
نظامی می رسد. به گزارش اسکای نیوز، نیروهای آمریکایی 
)در ظاهر( برای مشارکت در آزادسازی شهر الرقه از سلطه 
تروریس��ت های داع��ش در این منطقه مس��تقر ش��ده اند. 
بنابراین گ��زارش، هدف از تقویت نیروه��ای آمریکایی در 
سوریه برای جلوگیری از وقوع درگیری بین شبه نظامیان 
س��وری و نیروه��ای ترکیه و گروه های مس��لح مخالف در 

مواجهه با تروریست های داعش است. 
در حالی اخبار افزایش شمار نیروهای آمریکایی در شمال 
سوریه منتشر می شود که رئیس جمهور سوریه در واکنش به 
حضور نیروهای آمریکایی و ترکیه ای در خاک سوریه گفت: 
حضور نیروهای این دو کش��ور در خاک سوریه بدون دعوت 
و اجازه دولت دمشق بوده و اشغالگری محسوب می شود. از 
سوی دیگر گروه موسوم به ناظر حقوق بشر سوریه اعالم کرد 
که 43 محموله تان��ک و خودروهای زرهی آمریکا به حومه 
شهر منبج رسیده ند. منابع آگاه ناظر حقوق بشر سوریه ادعا 
کردند که انتظار می رود با ورود این خودروهای زرهی جنگ 

سختی علیه تروریست های داعش شروع شود.

فلسطين: به گزارش پایگاه لبنانی العهد، نظامیان رژیم 
صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری 6 
شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند. در 
ادامه این اقدامات، نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف 
کرانه باختری ی��ورش بردند. طبق اعالم منابع رس��انه ای، 
صهیونیست ها از گازهای اشک آور و گلوله های جنگی علیه 

شهروندان فلسطینی استفاده کردند.

عربستان: به نوش��ته ژاپن تایمز، پادشاه عربستان با 
یک هیئت همراه بزرگ برای سفری 4 روزه وارد ژاپن شد تا 
این بزرگترین صادرکننده نفت خام به توکیو، گفت وگوهای 
دوجانبه ای برای روابط اقتصادی با طرف ژاپنی انجام دهد. 
سلمان اولین پادشاه سعودی است که طی 46 سال گذشته 
وارد ژاپ��ن ش��ده و با هیئت عظیمی هزار ات��اق در یکی از 
گران قیمت ترین هتل های ژاپن رزور کرده است. همچنین 
این هیئت عظیم سعودی بیش از ۵00 لیموزین برای این 

سفر 4 روزه در ژاپن اجاره کرده است.

اردن: خبرگ��زاری فرانس��ه با اعالم ای��ن خبر به نقل 
از »محمد یحیی الدقامس��ه« نظامی بازنشس��ته و یکی از 
نزدیکان سرباز مذکور گزارش داد: »مسئوالن امنیتی اردن 
س��اعت یک بامداد امروز یکشنبه احمد الدقامسه را پس از 
پایان دوره محکومیت��ش آزاد کردند«. وی افزود: خانواده و 
خویشاوندان الدقامسه مقابل زندان باب الهوی واقع در استان 
اربد در فاصله 90 کیلومتری شمال امان منتظر وی بودند.

مصر: به نوش��ته روزنامه القدس العربی، یک موسس��ه 
حقوق��ی مصر اعالم کرد که طی دو س��ال گذش��ته 7800 
شهروند مصری برای محاکمه به دادگاه های نظامی ارجاع داده 
شده اند. یک نهاد موسوم به »التنسیقیه للحقوق و الحریات« 
در یک مقاله پژوهشی درباره وضعیت محاکمه های نظامی 
و تاریخ آن در مصر نوش��ت که محاکمه نظامی غیرنظامیان 
در مصر قدمتی طوالنی دارد و از زمان اش��غال مصر توسط 

انگلیس تا به امروز قوانین نظامی تغییر کرده است.

موریتانى: به گزارش ایسنا، مخالفان موریتانیایی طی 
تظاهراتی گسترده از مجلس س��نای این کشور خواستند 
ک��ه پیش نویس اصالح قانون اساس��ی را رد کند. موس��ی 
اف��ال، رئیس "همایش مل��ی دموکراتیک و وحدت" که در 
س��ازمان دهی تظاهرات مذکور ش��رکت داش��ت، گفت: از 
مجلس س��نا انتظار داریم که اصالحات قانون اساسی را رد 

کند و پرونده آن را ببندد. 

پاکستان: به گزارش دیلی پاکستان، سامانه موشکی 
ضد هوایی »ال وای 80« بعد از آزمایش موفقیت آمیز در 
اختیار ارتش پاکس��تان قرار گرفت. »قمر جاوید باجواه« 
فرمانده ارتش پاکس��تان در مراس��م تحویل داده ش��دن 
س��امانه موش��کی ال وای 80 به ارتش این موفقیت را به 
مردم تبرک گفت. وی افزود: با اضافه ش��دن این س��امانه 

موشکی قدرت دفاعی پاکستان افزایش پیدا می کند.

دل مشغولى های خانم صدر اعظم 
آنگال مرکل صدر اعظم آلمان خود را برای سفری رسمی 
به آمریکا مهیا می س��ازد. وی در حالی به دیدار ترامپ می رود 
که یک سوال مطرح می شود و آن اینکه اهداف وی از این سفر 
چیس��ت بویژه اینکه از زمان به قدرت رس��یدن ترامپ روابط 
اروپا با آمریکا در مس��یر تنش های بیش��تر در حرکت اس��ت. 
بخش مهمی از این س��فر را در حوزه اقتصادی می توان تبیین 
کرد. هر چند که دو کش��ور روابط اقتصادی گسترده ای دارند 
اما این روند رو به س��یر نزولی در حرکت است چنانکه دونالد 
ترامپ چندی پیش اعالم کرده بود که به زودی طرح "مالیات 

بر کااله��ای وارداتی" به آمریکا را با تعیی��ن و افزایش میزان 
عوارض گمرکی جدید تنظیم و به اجرا در خواهد آورد. هدف 

طرح، حمایت از تولیدات داخلی عنوان شده است. 
آلمان که یک��ی از بزرگترین صادرکنندگان کاال به آمریکا 
اس��ت، نگران آن اس��ت که با وضع قوانین گمرکی، هزینه های 
تولید و صدور کاال به این کشور برای شرکت های آلمانی افزایش 
یاب��د و از میزان حجم کاالهای صادرات��ی آلمان بکاهد. مرکل 
سعی دارد پیش از آنکه بخواهد اقدامی در قبال طراحی ترامپ 
صورت دهد از سیاس��ت گفتمان و هشدار برای منصرف سازی 
آمریکا بهره گیرد چنانکه محافل رسانه ای آلمان اعالم کرده اند. 
مرکل یک سری اقدامات تالفی جویانه در نظر گرفته که 

قرار اس��ت در صورت پیاده ش��دن طرح "مالیات بر کاالهای 
واردات��ی" ترامپ، به اجرا در آید. وضع عوارض گمرکی برای 
کااله��ای وارداتی از آمریکا، از جمله  این برنامه ها اس��ت که 

قرار است "مرحله به مرحله" پیاده شود. 
نکته دیگر در باب س��فر م��رکل در قالب تحوالت اروپا و 
جهان است. آلمان تالش دارد در کنار رسیدن به موقعیت برتر 
در اتحادیه اروپا در صحنه جهانی نیز ایفای نقش داشته باشد و 
در عین حال سیاست رویکرد به ورود به عرصه گسترده نظامی 

را نیز در دستور کار دارد. 
مرکل می داند در کنار آنکه باید خود را کشوری مستقل 
نشان دهد در عین حال به ادامه همگرایی با آمریکا و البته در 

کنار آن روس��یه نیاز دارد لذا سعی دارد تا در سفر به آمریکا 
با رویکرد مقتدرانه در حال��ی که از حمایت آمریکا برخوردار 
می ش��ود با تغییر مواضع ترامپ در قبال اروپا، ناتو و مس��ائل 
جهان��ی اقتدار خود را به مردم آلمان، اروپا و عرصه بین الملل 
نش��ان دهد. این امر هم برای انتخابات آتی آلمان و هم برای 

اهداف اروپایی و جهانی مرکل دارای اهمیت بسیار است.
 با تمام این تفاسیر می توان گفت که مرکل سفری دشوار 
را درپیش روی دارد چراکه اگر نتواند تغییری در سیاست های 
ترامپ در قب��ال آلمان و اروپا ایجاد نماید متحمل هزینه های 
بس��یاری خواهد شد و این ش��اید مهمترین دل مشغولی های 

خانم صدر اعظم در سفر به آمریکا باشد.

س��ران ترکیه در حالی برآنند 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
تا تبلیغاتی گس��ترده را برای 
در  اساس��ی  قان��ون  تغیی��ر 
چارچوب اه��داف اردوغان اجرا س��ازند که اتحادیه 
اروپا به مقابله با این طراحی روی آورده که تش��دید 

تنشها میان ترکیه و هلند بخشی از آن است. 
در حالی س��ران ترکیه برآنن��د تا خود را مقتدر 
نش��ان دهند که توان مقابله ب��ا تهدیدات داخلی و 
خارجی را دارند که ناتوانی آنها در حل بحران ناامنی 
آنها را به سمت سیاست های برون مرزی سوق داده 
ک��ه اکن��ون مح��ور آن را اق��دام در قب��ال اتحادیه 
اروپا تش��کیل می دهد. رویکردی ک��ه البته به دلیل 
ایستادگی کش��ورهای اروپایی می رود تا ترکیه را با 

تنشهای جدیدی همراه سازد. 
وزارت خارجه هلند اعالم کرد که با وجود تنش های 
به وجود آمده در روابط آمس��تردام - آنکارا،  تصمیمی 
برای عذرخواهی از ترکیه ندارد. وزارت خارجه هلند در 
واکنش به سخنان »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور 
ترکیه گفت که از این کشور عذرخواهی نخواهد کرد. 
دستگاه دیپلماسی وزارت خارجه هلند همچنین اعالم 
کرد: »ترکیه مسئول سالمت جانی دیپلمات های ما در 
این کشور است.« این در حالی است که »مارک روته« 
نخست وزیر هلند گفته بود که در زمینه تنش زدایی با 

ترکیه تالش خواهد کرد.
در ای��ن میان کمیس��ر گس��ترش اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که بخش��ی از کمک ه��ای مالی اتحادیه 
اروپا به منظور آماده س��ازی ترکیه برای عضویت در 
این اتحادیه که پیش��رفتی درباره آن وجود نداشته 

است تعلیق می شود.
از آنجایی که ترکیه همچنان نامزد عضویت در 
اتحادیه اروپا اس��ت حق حمایت های مالی از طرف 
اتحادیه اروپا را دارد. تنها برای دوره زمانی 2014 تا 
2020 بیش از چه��ار میلیارد یورو برای این منظور 
از ط��رف اتحادی��ه اروپا برای ترکی��ه در نظر گرفته 
شده اس��ت. البته حاال کمیس��یون اروپایی تصمیم 
دارد اولی��ن برنامه های کمکی خود ب��ه ترکیه را به 

حال تعلیق در آورد.

به نوشته روزنامه "هانوفرشه آلگماینه سایتونگ"، 
اتحادی��ه اروپا این رویکرد را آغاز کرده اس��ت که در 
چارچوب مذاکرات عضوی��ت در اتحادیه اروپا برخی 
حمایت های مالی پیش بینی ش��ده برای ترکیه را به 
حال تعلیق درآورد. به گفته "یوهانس هان"، کمیسر 
مربوطه در اتحادیه اروپا برنامه های حمایتی که اخیرا 
پیش��رفت های مدنظر ما درباره آن ها وجود نداش��ته 
است متوقف می ش��ود. به گفته هان از حدود 4.4۵ 
میلی��ارد یورو که ب��رای دوره زمانی 2014 تا 2020 
برای ترکیه در نظر گرفته ش��ده ب��ود اخیرا 167.3 
میلیون یورو پرداخت شده است. اتریش اعالم کرده 
اس��ت که از نظر قانونی در حال حاضر این مس��ئله 
ممکن نیس��ت که اینگونه حمایت های اولویتی برای 
ترکیه ب��ه حال تعلیق درآید. ب��رای این منظور باید 
مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا که از س��ال 

200۵ آغاز شده است رسما متوقف شود. 
"یوهانس هان"، کمیس��ر گسترش اتحادیه اروپا 
که در گفت وگو با خبرگزاری آلمان س��خن می گفت 
در واکنش به وقایع اخیر در ترکیه دستور داده است 
که کمک های اتحادیه اروپا به ترکیه برای برنامه هایی 
مقرر ش��ود ک��ه از جمل��ه جامع��ه مدنی، توس��عه 
دموکراسی و علوم و آموزش و پرورش در این کشور 
را تقوی��ت می کند."گونتر اوتینگر"، کمیس��ر بودجه 
اتحادیه اروپا نیز اخیرا در اظهاراتی تاکید کرده است 
که تحوالت سیاسی اخیر در ترکیه می تواند تاثیراتی 

بر کمک های مالی اتحادیه اروپا به این کشور داشته 
باش��د. در این می��ان رئیس جمهور ترکی��ه با انتقاد 
ش��دید از عملکرد اروپا و موضع گیری غربی ها علیه 
کش��ورش تاکید کرد "دشمنان ترکیه از جمله هلند 
بهای اقداماتش��ان علیه آن��کارا را خواهند پرداخت." 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در نشستی 
در اس��تانبول گف��ت: غربی ها ش��یوه خصمانه ای در 
تعامل با ترکیه درپیش گرفته اند. هلند باید بداند که 

بهای اقداماتش علیه ما را خواهد پرداخت.
وی در عین حال از فرانس��ه ب��ه دلیل آنچه که 
"وارد نشدن به بازی های سیاسی" خواند تشکر کرد. 
اردوغان گفت: بس��یاری در غ��رب به پیروزی کودتا 
در ترکیه امید بس��ته بودند اما اوضاع آنگونه که آنها 
می خواس��تند پیش نرفت. برادران ما در اروپا ادعای 
دموکراسی دارند اما نژادپرستی و ضدیت با اسالم در 
میان آنها موج می زند. به ش��ما)اروپایی ها( اطمینان 
می دهم که ترکیه مس��یر ارتق��ا و توانمندی خود را 
همچنان ادامه خواهد داد و شما روز به روز پسرفت 
خواهی��د کرد. ما با همان س��الحی که به س��وی ما 
نش��انه رفته اید پاس��ختان را خواهیم داد. از س��وی 
دیگر حزب سوسیال مسیحی آلمان به دلیل تشدید 

مناقش��ات با آنکارا بر س��ر ممنوعیت نشس��ت های 
تبلیغاتی وزرای ترک، خواس��تار عقب نشینی ارتش 

آلمان از پایگاه اینجرلیک ترکیه شد.
"فلوریان هان"، س��خنگوی سیاس��ت امنیتی و 
خارجی گروه منطقه ای حزب سوس��یال مس��یحی 
آلم��ان در گفت وگو با نش��ریه بیلد اعالم کرد که در 
شرایط متش��نج فعلی به صورت فزاینده این مسئله 
نامش��خص اس��ت که آیا دولت ترکی��ه می خواهد و 
می توان��د حفاظت از س��ربازان آلمانی در اینجرلیک 

را به صورت جامع تضمین کند.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه تنش میان هلند و 
ترکیه، نیروهای پلیس ترکیه ساختمان کنسولگری 
و س��فارت هلند در اس��تانبول و آن��کارا را محاصره 
ک��رده و به هیچ کس اجازه ورود و خروج نمی دهند. 
براس��اس گزارش ترکیش مین��وت، نیروهای پلیس 
ترکیه درب های ورودی س��اختمانهای کنسولگری و 

سفارت هلند را بسته اند.
وزارت خارج��ه ترکی��ه در ای��ن ارتب��اط گفته 
اس��ت که دسترسی به کنس��ولگری و سفارت هلند 
به دالیل امنیتی مس��دود شده و فعال میسر نیست. 
همزمان گزارش ها حاکی از این اس��ت که عده ای از 

ش��هروندان ترکیه در اعتراض ب��ه اقدامات هلند در 
مقابل کنس��ولگری این کشور در اس��تانبول تجمع 

اعتراضی برپا کرده اند.
همچنین خبرگزاری فرانس��ه گ��زارش داد که 
حدود 1000 نفر از شهروندان ترک تبار هلند نیز در 
مقابل کنس��ولگری این کشور در بندر روتردام هلند 
تجمع ک��رده تا اعتراض خود را نس��بت به اقدامات 

هلند اعالم کنند. 
ش��بکه تی آرتی همچنین گ��زارش داد که بعد از 
انتقال وزیر ترکیه از مقابل کنسولگری، نیروهای امنیتی 
هلند با اس��تفاده از ماشین های آب پاش تالش کردند 
معترضان را متفرق کنند. پلیس هلند با معترضان ترک 
درگیر و تعدادی از آنها را بازداش��ت کرد. وزیر خارجه 
ترکیه در مصاحبه با ش��بکه تی آرتی گفت که هلند با 
جلوگیری از عبور وزیر امور خانواده ترکیه از این کشور 

قوانین دیپلماتیک را نقض کرده است.
نخست وزیر ترکیه با اشاره به اقدام اخیر هلند در 
جلوگیری از ورود وزرای دولت ترکیه به اروپا درباره 
دخالت در امور داخلی این کشور هشدار داد. بینالی 
ایلدیری��م خطاب به اروپا گفت: »ای��ن کار را نکنید. 
من به شما هشدار می دهم که این اقدامات، دوستی 
و متحد بودن نیس��ت. آنهایی که دوس��تان دشمنان 
ترکیه ش��دند، علیه ترکیه خصومت و دشمنی نشان 

خواهند داد«.
نکته قابل توجه آنکه جمع��ی از روزنامه نگاران 
و قانون گذاران مخالف ترکیه ش��نبه )21 اسفند( در 
اعتراض به بازداش��ت خبرنگاران و سرکوب رسانه ها 
که پس از کودتای نافرجام در این کش��ور تش��دید 
ش��ده در استانبول تظاهرات کرده اند. نمایندۀ حزب 
مخالف خلق جمهوری خواه در پارلمان ترکیه که در 
این اعتراض ش��رکت کرده بود، گفت: »بس��یاری از 
روزنامه نگاران زندانی تحت ش��رایط فوق العاده اجازه 

ندارند نامه ای دریافت کنند.«
 وی در ادام��ه ابراز امیدواری ک��رد دولت، این 
ممنوعیت را لغو کند. تظاهرات کنندگان در اقدامی 
اعتراض آمی��ز کارت هایی را برای هم��کاران زندانی 

خود ارسال کردند.

تشدید تنش ها ميان ترکيه و هلند

اروپا مقابل 
بازی انتخاباتی 

اردوغان


