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تجمع هزاران رومانیایی
حدود ۲۰۰۰ تن در حمایت از قانون ضد فس��اد و اعتراض 
به پیش��نهاد عفو زندانیان متهم به فساد،  در خیابان های رومانی 

تجمع کردند.
به گزارش آسوشیتدپرس،  معترضان رومانیایی عصر یکشنبه 
پ��س از تجمع مقابل دفات��ر دولتی به س��مت خیابان های مرکز 
رومان��ی حرکت کردند و پرچم های رومانی را با فریاد "اس��تعفا"، 

"تسلیم نمی شویم" و "شما دزدید" حمل می کردند. این اعتراضات 
پس از چندین هفته تظاهرات سراس��ری علی��ه دولت چپ میانه 
برگزار شد. جرقه آغاز اعتراضات تصویب قانونی در ماه ژانویه بود 

که سوء رفتار برخی از مقام ها را از دستور پیگرد خارج می کند. 

گرچه این قانون اخیرا لغو شد اما در یک جلسه پارلمانی درباره 
آن بحث و رایزنی خواهد ش��د. هفته گذشته یکی از قانونگذاران 
حزب حاکم سوس��یال دموکراتیک از تمای��ل برای ارائه الیحه ای 

سخن گفت که متهمان در پرونده های فساد را عفو می کند. 

ب��ه  پاس��خ  در  ع��راق  الحشدالش��عبی 
ب��رای غ�رب آس�يا سیس��تانی  آی��ت اهلل  درخواس��ت 

کمک رس��انی ب��ه آوارگان موصل، کمپین 
»برای خاطر شما« را در استان های عراق راه اندازی کرد.

مخالفان سیاسی دولت عراق و الحشدالشعبی در این کشور 
و در منطقه که حامی سیاس��ت عربستان هستند، بسیج مردمی 
را به فرقه گرای��ی متهم می کنند اما اکنون بس��یج مردمی برای 
آوارگان موصل که عمدتا اهل سنت هستند، کمپین حمایتی به 

توصیه مرجع دینی خود راه انداخته است.
روز جمعه گذش��ته نماینده آیت اهلل سیستانی در نماز جمعه 
ش��هر کربالی معلی از مردم عراق خواس��ت تا تمام وسعشان را 
برای کمک به آوارگان به کار گیرند و ش��ب گذش��ته »ابومهدی 
المهندس« مع��اون رئیس هیأت الحشدالش��عبی در بیانیه ای از 

تشکیل کمپینی برای این مورد خبر داد.
به نوش��ته پایگاه خبری المعلوم��ه، در بیانیه »ابومهندس« 
آم��ده اس��ت: هیأت الحش��د الش��عبی در لبیک به درخواس��ت 
مرجعیت دین��ی کمپین »ألجلکم« )برای خاطر ش��ما( را برای 

حمایت از آوارگان تشکیل داده است.
ابومهن��دس افزود: خانه ه��ای عراقی ها برای پن��اه دادن به 
آوارگان باز اس��ت و این کمپین کمک ها را از تمامی استان ها از 

طریق دفاتر خود جمع آوری خواهد کرد.
این فرمانده بارز الحش��د الش��عبی همچنی��ن در کنار دیگر 
فرماندهان اصلی این نیروی مردمی، با شرکت در یک کنفرانس 
خب��ری تأکید کرد: در نتیجه حجم باالی حضور افراد غیرنظامی 
در بخ��ش غرب��ی موصل و اس��تفاده داعش از آنها بعنوان س��پر 
انس��انی، این منطقه ش��اهد فرار گس��ترده مردم می باش��د که 

س��ازماندهی آنها خ��ارج از توان حاکمیت اس��ت. ابومهندس از 
تمامی س��ازمان ها و نهادها و مردم عراق خواست تا تمامی توان 

خود را برای کمک رسانی به آوارگان به صحنه بیاورند.
خب��ر دیگر آنک��ه روزنامه انگلیس��ی دیلی اس��تار به نقل از 
منابعی محلی نوش��ت، البغدادی که کاهش وزن زیادی داش��ته 
و به دلیل ش��دت جراحات قادر به صحبت کردن نیس��ت، بعد از 

نبرد آزادسازی موصل گریخته است.
دیلی استار افزود، محل البغدادی همیشه نامعلوم بوده است و 
براساس گزارش هایی وی به بیابان گریخته است تا در امان باشد. 
خبر دیگر آنکه نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتالف ادعایی 
این کشور ضد داعش در اظهاراتی در بغداد گفته که نیروهای این 

گروه تروریستی کاماًل در شهر موصل محصور شده اند.
ب��رت مک گ��ورک، نماینده وی��ژه رئیس جمه��ور آمریکا در 
ائت��الف ادعایی این کش��ور ض��د داعش در اظهارات��ی در بغداد 
گفت��ه که نیروهای این گروه تروریس��تی کاماًل در ش��هر موصل 
محاص��ره ش��ده اند و تمامی راه های خروجی به روی آنها بس��ته 
ش��ده اس��ت. نیروهای عراقی از دیروز درگیری خیابانی شدیدی 
را در چندین منطقه غرب موصل آغاز کرده و توانس��ته اند محله 
»النف��ط« را به کنترل خود در آورند. نیروه��ای »نهاد مبارزه با 
تروریس��م«، »پلیس فدرال« و »نیروهای واکنش س��ریع« عراق 
همانند روزهای گذش��ته با تروریست های داعش در خیابان ها و 

محله های غرب موصل درگیر شده اند.
سرلشگر ستاد »عبداالمیر رشید یاراهلل« فرمانده کل عملیات 
موصل در بیانیه ای اعالم کرد که نیروهای »نهاد مبارزه با تروریسم« 
توانس��ته اند منطقه »النفط« را در مرکز بخش غربی موصل آزاد و 

پرچم عراق را بر باالی ساختمان های این منطقه نصب کنند. 

وزی��ر اول اس��کاتلند در آس��تانه ش��روع 
مذاکرات خ��روج بریتانی��ا از اتحادیه اروپا مق���اوم�ت

گفت همه پرس��ی دوم استقالل این کشور 
از بریتانیا بهتر است بین پاییز ۲۰18 تا بهار ۲۰19 برگزار شود.

  نیک��وال اس��ترجون در س��خنانی گفت به دنب��ال برگزاری 
همه پرس��ی دوم استقالل این کش��ور از بریتانیا است. به گزارش 
اس��کاتز من، استرجون در آس��تانه آغاز فرآیند مذاکرات برگزیت 
)خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( گفت بهترین زمان برای برگزاری 
همه پرسی اس��تقالل از بریتانیا پاییز ۲۰18 تا بهار ۲۰19 است. 
وزیر اول اس��کاتلند تاکید کرد، پیش از آنکه خیلی دیر شود این 
امکان به مردم اس��کاتلند داده خواهد ش��د تا برای اس��تقالل از 

بریتانیا برای خود تصمیم گیری کنند.
نیکوال اس��ترجون افزود، از ماه ژوئن س��ال گذشته که مردم 
بریتانیا در همه پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند همواره 
ب��ه دولت بریتانی��ا این فرصت را داد تا س��ازش کند و نمی تواند 

خواسته مردم اسکاتلند را نادیده بگیرد.
وی ادامه داد، با برگزیت این روابط اس��کاتلند با اروپا نیست 
که در خطر اس��ت بلکه این که اس��کاتلند در آینده چه کشوری 
خواه��د بود، در خطر قرار دارد. وی تاکید کرد، همه پرس��ی دوم 
اس��تقالل اس��کاتلند از بریتانیا به مردم این فرصت را می دهد تا 

برای آینده کشورشان خودشان تصمیم گیری کنند.
خانم استرجون افزود، خروج اسکاتلند از اتحادیه اروپا به معنای 
خروج این کش��ور از بازار واحد اروپاست که بزرگترین بازار اقتصاد 
جهانی است. مردم بریتانیا )انگلیس،  اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی( 
سوم ژوئن سال ۲۰16 در همه پرسی جدایی از اتحادیه اروپا شرکت 

کردند که مجموعا 5۲ درصد رای به خروج داده بودند.

از ای��ن میان اکثریت ش��رکت کنندگان انگلی��س و ولز رای 
به خروج و اکثر ش��رکت کنندگان اس��کاتلند و ایرلندشمالی رای 
ب��ه ماندن داده بودند که همین مس��اله به مخالفت دولت محلی 
اسکاتلند با برگزیت ش��د. از آن زمان مذاکرات خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا که فرآیندی دو ساله است هنوز به جریان نیفتاده و 

قرار است اواسط ماه جاری میالدی به جریان بیافتد.
از درون انگلیس نیز خبر می رسد بیش از ۲ هزار تن از کارکنان 
سه شرکت بزرگ  راه آهن انگلیس به منظور پیشبرد خواسته های 

صنفی شان به مدت ۲4 ساعت دست از کار کشیدند.
اعتصاب گس��ترده که اولی��ن روز کاری هفت��ه در انگلیس 
شمرده می شود، سبب شد که صدها هزار مسافر نتوانند به  موقع 
به سرکارش��ان برسند. براس��اس گزارش های منتشر شده، بیش 
از ۲ ه��زار تن از کارکنان ش��رکت های راه آه��ن در این اعتصاب 
که یکی از گس��ترده ترین اعتصاب��ات در راه آهن انگلیس از زمان 
خصوصی سازی ش��بکه راه آهن این کشور در اواسط دهه 199۰ 

میالدی شمرده می شود، شرکت کرده اند.
اعتصاب کارکنان راه آهن در انگلیس که س��بب لغو نیمی از 
حرکت قطارهای س��ه شرکت یاد شده از جمله 'راه آهن جنوبی' 
ش��ده، از س��وی اتحادیه بزرگ کارگری 'آر ام تی ' مورد حمایت 
 ق��رار گرفته اس��ت. اعتص��اب کارکنان راه آه��ن جنوبی انگلیس

)The Southern Railway( ک��ه ب��رای چندمین بار صورت 
می گیرد، به تنهایی باعث بروز اختالل و س��رگردانی صدها هزار 

تن از مسافران انگلیسی در این مسیر خواهد شد. 
شبکه ریلی جنوبی )اس آر( که متعلق شرکت ریلی بریتیش 
است، شهر لندن را به سواحل کانال مانش؛ سواحل جنوب غربی، 

سواحل جنوبی و استان کنت متصل می کند. گفته می شود.

تشکيل کمپين الحشد الشعبی برای آوارگان موصل اسکاتلند درصدد همه پرسی دوم استقالل از بریتانيا

درخواست ویتنام 
وزارت خارجه ویتنام از چین خواس��ت عبور و مرور 
قایق ه��ای تفریح��ی اش در دری��ای مورد مناقش��ه چین 

جنوبی را متوقف کند.
به نوشته رویترز، ویتنام مخالفت شدید خود با حضور 
قایق های تفریحی چینی در دریای جنجالی چین جنوبی 
را اع��الم کرد. س��خنگوی وزارت خارجه ویتنام به رویترز 
گفت، اقدامات این چنینی چی��ن، تمامیت ارضی ویتنام 

را نقض می کند.

آزمایش موشک آمریکا
نیروی دریایی آمریکا از آزمایش موشک جدید سطح 

به سطح با قابلیت پرتاب عمودی آن خبر داده است.
به گزارش فارس، نیروی دریای��ی آمریکا از آزمایش 
 )SSMM( موفقیت آمیز یک موشک ویژه سطح به سطح
از کش��تی جنگی س��احلی به نام »یو اس اس دیترویت« 
در ۲8 فوری��ه س��ال جاری میالدی در نزدیکی س��واحل 
»نورفولک« این کش��ور خبر داد. به نوشته وبگاه »نیروی 
دریایی آمریکا« این نخستین آزمایش پرتاب یک موشک 
س��طح به سطح از یک کشتی جنگی ساحلی و نیز اولین 

شلیک عمودی یک موشک از چنین کشتی است. 

ادعای فیون
نامزد جناح راست میانه فرانسه که می بایست در روز 
15 م��ارس برای ادای توضیحات درخص��وص اتهام وارده 
علیه خود مبنی بر پرداخت حقوق به همسر و فرزندانش از 
محل منابع عمومی کشور در دادگاه حضور یابد، در فاصله 
سه روزه باقیمانده تا احضارش به دادگاه، از اطمینان خود 

در اثبات بی گناهی اش در این پرونده خبر داد.
فرانس��وآ فیون در گفت وگو با نشریه فرانسوی »اکو« 
اعالم کرد: من معتقدم که نهایتا بی گناهیم اثبات خواهد 
ش��د و این غیرقابل تصور اس��ت که رون��د تحقیقات در 
نهایت به محرومیت خانواده سیاس��ی من از داشتن نامزد 

در انتخابات ریاست جمهوری آتی منتهی شود.

اعتصاب فرودگاه های برلین 
کارکن��ان فرودگاه های برلین در اعتراض به ش��رایط 
کاری دس��ت از کار کشیدند و به دنبال این اقدام پروازها 
در این فرودگاه ها لغو شدند. قرار است این اعتصاب ها ۲5 

ساعت طول بکشند.
بنابر گ��زارش خبرگزاری آلم��ان، اعتصاب کنندگان 
خواس��تار افزایش دس��تمزد و بهتر شدن ش��رایط کاری 
هس��تند. اتحادیه کاری اع��الم کرد که ای��ن اعتصاب از 
س��اعت 4 صبح دیروز به وقت محلی ش��روع ش��ده است 
و تا 5 بعد از ظهر روز سه ش��نبه ادامه خواهد داشت. این 
اتحادی��ه ۲ هزار عض��و در ۲ فرودگاه بزرگ ش��هر برلین 

یعنی تاگل در شمال و شونه فلد در جنوب دارد.

واکنش کره شمالی
کره ش��مالی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 
در شهر ژنو را تحریم کرده و برگزاری آن را با انگیزه های 

سیاسی دانسته است.
به گزارش تسنیم، در حالی که نشست شورای حقوق 
بش��ر س��ازمان ملل در ژنو آغاز به کار ک��رده تا وضعیت 
حقوق بش��ر در کره ش��مالی را مورد بررس��ی ق��رار دهد، 
پیونگ یانگ این نشس��ت را تحریم کرده و این نشس��ت 
را سیاس��ی توصیف کرده اس��ت. گزارش��گر حقوق بشر 
س��ازمان ملل نشست حقوق بشر س��ازمان ملل را با ذکر 
این مطلب آغاز کرد که "تشدید خصومت در شبه جزیره 
ک��ره، فرصت های گفت وگو با دولت کیم جونگ اون رهبر 

کره شمالی را بیش از پیش از بین برده است."

درگیری اوکراین و لوهانسک
وزارت دف��اع جمه��وری خودخوان��ده لوهانس��ک از 

بمباران این مناطق خبر داد.
به گزارش ایس��نا، در بیانیه این وزارتخانه آمده است: 
از روز گذش��ته تاکن��ون نیروهای اوکراین با اس��تفاده از 
گلوله های خمپاره 1۲۰ و 8۲ میلی متری، گلوله های ضد 
تانک و ادوات سبک نظامی مناطق مختلف این جمهوری 
را هدف قرار دادند. منطقه لوهانس��ک در هفته های اخیر 
شاهد افزایش درگیری ها میان نیروهای اوکراینی و جدایی 
طلبان طرفدار روسیه بوده است. استان لوهانسک با وسعت 
۲6 هزار و 684 کیلومترمربع و جمعیت دو میلیون و ۲37 

هزار نفری در جنوب اوکراین واقع شده است.

اهالی منطقه الدراز شهر المنامه 
گ�زارش ویژه

گروهبينالملل
برای دفاع از شیخ عیسی قاسم 
عالی تری��ن مرج��ع دینی این 
کشور در آستانه محاکمه ایشان خواستار حضور اقشار 

مختلف مردم بحرین در میدان الفداء این شهر شد.
اهال��ی منطقه ال��دراز دیروز دوش��نبه با صدور 
بیانی��ه ای اع��الم کردن��د محاکم��ه رهبر ش��یعیان 
بحری��ن یعنی اعالم جنگ با وجود ش��یعه و مذهب 
اهل البی��ت)ع( و هم��ه اتب��اع مردم بحری��ن باید از 
سرنوش��ت و عقاید خود و فرزندان شان دفاع کنند. 
این بیانی��ه افزود: ب��ار دیگر تاکی��د می کنیم رژیم 
آل خلیف��ه که به طغی��ان و ارتکاب جنای��ات ادامه 
می دهد خود مس��ئول نتایج اعمال بی ش��رمانه اش 
اس��ت.این بیانیه خاطرنش��ان کرد م��ردم بحرین با 
انتخ��اب خود، دف��اع از دین و رهبران��ش تامرگ را 
انتخ��اب کرد و به هیچ کس اج��ازه توهین به دین و 
رهبر آن ش��یخ عیسی احمد قاسم را نمی دهد حتی 

اگر به قیمت جان آن تمام شود. 
این بیانیه اف��زود: اهالی غی��ور منطقه الدراز و 
مردم بحرین به خوبی می دانند که بحرین ش��رایط 
اس��تثنایی را پشت سر می گذارد و درحال حاضر به 
س��مت تغییرات ریش��ه ای بزرگ گام بر می دارد و با 
توجه ب��ه جنایات رژیم آل خلیف��ه و توطئه های آن 
به زودی ش��اهد تغییرات غیرقابل پیش بینی خواهد 
بود. براس��اس این بیانیه با توجه ب��ه نزدیکی زمان 
محاکم��ه رهبر ش��یعیان این امر را اع��الم جنگ با 
مذهب اهل بیت)ع( دانس��تند و مردم بحرین باید با 
انتخاب دفاع تا آخرین قطره خون به تکلیف شرعی 

خود در حمایت از مراجع دینی عمل کنند.
بیانی��ه مذکور از اقش��ار مختلف م��ردم بحرین 
خواس��ت در راهپیمایی سراس��ری فردا سه شنبه در 
دفاع از شیخ قاسم شرکت کنند. براساس این بیانیه 
اهال��ی منطقه الدراز ب��ا تداوم تجمع خ��ود در این 

منطق��ه و تعطیلی مغازه ه��ا در اعتراض به محاکمه 
ش��یخ قاس��م که قرار اس��ت امروز برگزار ش��ود بر 
مقاومت 8 ماهه خود در دفاع از مقدس��ات اس��الم 
پا فش��اری می کنند. بحرین از س��ال ۲۰11 تاکنون 
با بحران نارضایتی های مردمی ناش��ی از ظلم رژیم 

آل خلیفه مواجه است.
مرکز حقوق بشر بحرین در صفحه رسمی خود 
در توئیتر با انتش��ار تصاویری از نقض حقوق بشر از 
سوی رژیم آل خلیفه، نسبت به رفتار غیرقانونی این 

رژیم به شدت انتقاد کرد.

مرکز حقوق بشر بحرین در صفحه رسمی خود 
در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: رژیم آل خلیفه باید 
آزار و اذیت حامیان حقوق بشر در بحرین را متوقف 
کند. مرکز حقوق بشر بحرین در صفحه توییتر خود 
تصریح کرده است که حمله به خانواده های حامیان 
حقوق بشر از سوی )نیروهای امنیتی( آل خلیفه باید 

متوقف شود.
در همی��ن خصوص، زید رعدالحس��ن کمیس��ر 
عالی حقوق بش��ر بحرین در افتتاحیه سی و سومین 
دوره ش��ورای حقوق بش��ر در ژنو با اظهار نگرانی از 

دس��تگیری مدافعان حقوق بشر و فعاالن سیاسی در 
بحرین گفت: طی 1۰ سال اخیر بحرین شاهد حوادث 
فاجعه آمیز سرکوب کردن نارضایتی های مردمی به 
جای ارائه خدمت به مردم آن بوده اس��ت. براس��اس 
اعالم مجام��ع حقوقی بحرین، س��رکوب آزادی های 
عمومی، ممانعت از ابراز عقیده و در معرض انواع ظلم 
و ستم قرار گرفتن عموم ش��هروندان بحرینی بویژه 
ش��یعیان این کشور توس��ط رژیم آل خلیفه در سال 
۲۰16 در هیچ سالی س��ابقه نداشته و مردم بحرین 
درحالی س��ال جدید را آغاز کرده اند که بس��یاری از 
زندانیان سیاسی تنها به خاطر مطالبه گری عدالت و 

حقوق مصرح خود در زندان به سر می برند.
اتحادیه علمای مسلمین عراق با صدور بیانیه ای 
از تمام��ی محافل دینی و اس��المی خواس��ت که به 
وظیفه خود در مطالبه از رژیم بحرین برای دس��ت 

کشیدن از تعرض به علمای دینی عمل نمایند.
با نزدیک ش��دن ب��ه محاکمه ظالمان��ه و باطل 
آیت اهلل عیسی قاسم که حلقه ای زنجیره محاکمه ها و 
اقدامات ظالمانه حکومت بحرین است، در سایه کالم 
اله��ی که )أن تقومو هلل( دعوت علمای بزرگ بحرین 
را ب��رای قیام در راه خدا و یاری رس��اندن به آنها در 
ََّما أَِعُظُکم بَِواِحَدٍة أَن تَُقوُموا  راس��تای عمل به )ُقْل إِن

ِ َمْثَنی َوُفَراَدی( )سبأ: 46( لبیک می گوییم. هلِلَّ
از آنجای��ی ک��ه راه و ه��دف ما یک��ی و همان 
س��رنگونی ظل��م و برپایی عدالت اس��ت و این مهم 
جز با حرکت در مس��یر پرصالبت��ی که انبیای الهی 
نمایاندن��د و پیامب��ر اک��رم)ص( و اهل بی��ت)ع( و 
صحاب��ه بی��ادگار گذارن��د امکان پذیر نیس��ت؛ و در 
راس��تای لبیک علمای ش��یعه و اهل سنت عراق به 
یِن  ندای ق��رآن کریم که )َوإِِن اْس��َتنَصُروُکْم فِی الدِّ
َفَعلَْیُکُم النَّْصُر()االنفال:7۲( تنها به ابراز احساسات و 
همدردردی در این قضیه اکتفا نکرده بلکه بر ماست 
ک��ه در طی کالمی تعیین کن��دده و فصل الخطاب و 

عمل راس��خ در راه الهی قیام نماییم، بر این اس��اس 
وظیف��ه دینی ما بر ما واجب می دارد تا موراد زیر را 
اعالم نماییم: به حکوم��ت بحرین درخصوص ادامه 
این راه و روش س��رخودانه هشدار داده و خواهانیم 
که به مس��یر منطق عقالنی و حق انس��انی و شرعی 
در تعامل با ملت بحرین، علمای عظام آن و تحرکات 
آنان و در راس همه آنها فقیه عادل "آیت اهلل ش��یخ 
عیس��ی قاسم" بازگردد. این متضمن امنیت و حفظ 
کش��ور از فتنه ه��ا، رمز صداقت و برق��راری حق در 
بحرین است. ما هیچ امیدی و انتظاری از موسسات 
بین الملل��ی ای ک��ه به توضیح��ات ناچی��ز در قبال 
ملت های مظلوم اکتفا می کنند، نداریم، همچنان که 
ضد ملت فلس��طین و حقوق س��لب شده اش موضع 
می گیرن��د از قضی��ه ملت بحرین هم چشم پوش��ی 
می کنن��د. از حکوم��ت محترم ع��راق و در راس آن 
جناب نخست وزیر و وزیر خارجه محترم خواستاریم 
یا مس��تقیما و یا از طریق عربستان سعودی در این 
قضیه دخالت کنند ت��ا اقدامات غیرقانونی حکومت 
بحری��ن در قبال علمای دین و در راس آنها آیت اهلل 

عیسی قاسم متوقف گردد.
از تمام��ی محافل دینی و موسس��ات اس��المی 
خواس��تاریم تا به وظیفه ش��رعی خود در مطالبه از 
حکومت بحرین برای دس��ت کش��یدن از تعرض به 
علمای دین و در راس آنان آیت اهلل عیس��ی قاس��م 

عمل نمایند.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در حمالت عوام��ل رژیم 
آل خلیفه ب��ه مناطق مختلف بحرین، 15 ش��هروند 
بحرینی بازداش��ت شدند. س��حرگاه دیروز نیروهای 
امنیتی آل خلیفه به منازل بس��یاری از ش��هروندان 
بحرین��ی یورش بردن��د. در جریان این حمالت، 15 
نفر از شهروندان بازداشت شده اند. در جزیره ستره، 
همه برادران ش��هید علی مومن )4 نفر(، پسرعموی 

شهید و همسر خواهر شهید، بازداشت شده اند.

تنش ه��ا میان ترکی��ه و اروپا 
ه��ر روز ابع��اد گس��ترده تری چ�����الش

می گیرد چنانکه وزیر کش��ور 
آلمان ضمن انتق��اد از برنامه های تبلیغات انتخاباتی 
وزرای ترکیه ای در اروپا گفت که راهکارهای قانونی 

برای جلوگیری از این گونه اقدامات وجود دارد.
»توماس دیمیتزیره« وزیر کش��ور آلمان اعالم 
ک��رد که راهکارهای قانونی وج��ود دارد که بر طبق 
آنها می توان جلوی تبلیغات انتخاباتی سیاستمداران 

ترکیه ای برای همه پرسی در اروپا را گرفت.
 )ARD( دیمیتزیره در این مرود به شبکه خبری
گفت که این اقدام ارتباطی با آلمان ندارد و وی کامال با 
اقداماتی مشابه مخالف است. وزیر کشور آلمان افزود: 
»محدودیت هایی وج��ود دارد و این محدودیت ها به 
وضوح مشهود است به عنوان نمونه در زمینه مسایل 

جنایی ولی به سختی دنبال می شود.«
وزی��ر خارج��ه آلم��ان همچنی��ن گف��ت که با 
اقداماتی از این دس��ت مخالف است اما برای اعمال 
محدودیت  علیه چنین اقداماتی باید با احتیاط عمل 
کرد. مقام��ات محلی آلمان چندین ب��ار از اقدامات 
انتخابات��ی مقامات ترکی��ه ای جلوگیری کرده اند که 

واکنش انتقادی آنکارا را به دنبال داشته است.
درپ��ی ادام��ه تنش ه��ا می��ان آلم��ان و ترکیه، 
نمایندگان آلمانی از دولت این کش��ور خواس��تند تا 
نیروهای آلمان��ی را از اینجرلیک خ��ارج کند. حزب 
سوسیال مس��یحی آلمان با اش��اره به متش��نج شدن 
روابط میان آنکارا - برلین، از دولت آلمان خواس��ت تا 

نیروهای نظامی این کشور را از پایگاه اینجرلیک خارج 
کند. اینجرلیک پایگاه هوایی بسیار مهمی در ترکیه و 
در نزدیکی مرز سوریه است. »فلورین هان« سخنگوی 
سوسیال مس��یحی ها در ام��ور خارج��ی و امنیتی در 
این م��ورد به روزنام��ه »بیلد آم زونت��اگ« گفت: »در 
این شرایط متش��نج، امکان اینکه دولت ترکیه بتواند 
حمایت از نظامیان را در اینجرلیک تضمین کند.« در 
حال حاض��ر حدود ۲4۰ نظامی آلمانی در اینجرلیک 
مس��تقر ش��ده اند که بیش��تر آنها در زمینه ماموریت 

شناسایی با هدف مقابله با گروه داعش فعال هستند.
خب��ر دیگر آنک��ه »مول��ود چاووش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه با »بوریس جانسون« همتای انگلیسی 
و »ین��س اس��تولتنبرگ« دبیرکل س��ازمان پیمان 

آتالنتیک شمالی )ناتو( تلفنی گفت وگو کرد.
مقامات دیپلماتی��ک می گویند این تماس های 
تلفنی انجام شد اما جزئیات این گفت وگوها بصورت 
محرمانه باق��ی ماند. تماس تلفن��ی چاووش اوغلو با 
جانسون و اس��تولتنبرگ در حالی اس��ت که آنکارا 
در هفته ه��ای اخی��ر ش��اهد تنش ه��ای وخیمی با 
کش��ورهای اروپای��ی مانن��د آلمان و هلند بر س��ر 
س��خنرانی وزیران��ش جهت جم��ع آوری رای »بله« 
ب��رای رفراندوم تغییر قانون اساس��ی در جمع اتباع 

ترک در کشورهای مذکور است.
در پ��ی افزای��ش تنش در رواب��ط اتحادیه اروپا 
و آن��کارا، نخس��ت وزیر دانم��ارک طی پیش��نهادی 
خواستار تعویق سفر قریب الوقوع همتای ترک خود 
به کش��ورش ش��د. به دنبال افزایش تنش  در روابط 
اتحادیه اروپا و ترکیه، نخست وزیر دانمارک خواستار 

تعویق سفر نخست وزیر ترکیه به کشورش شد.
 »الرس ل��وک راسموس��ن« روز یکش��نبه ب��ه 
»بینالی ایلدیریم« همتای ترک خود پیشنهاد داد به 
دلیل تنش های جاری میان آنکارا و هلند سفر اواخر 

مارس جاری خود به دانمارک را به تعویق بیندازد.
نخس��ت وزیر دانمارک با ص��دور بیانیه ای اعالم 
ک��رد: »دانمارک ب��ا نگرانی زیاد تح��والت ترکیه را 
که در آن اصول دموکراتیک تحت فش��ار شدید قرار 

دارند، زیرنظر داشته و پیگیری می کند.«
وی افزود: »سفر نخست وزیر ترکیه به دانمارک 
در ش��رایط کنون��ی می توان��د ب��ه منزل��ه رویکرد 
مالطفت آمی��ز دانمارک در قبال تحول سیاس��ی در 
ترکی��ه تلقی ش��ود در صورتیکه این گونه نیس��ت. 
بنابراین پیشنهاد من نخس��ت وزیر ترکیه این است 
که س��فر خ��ود به دانمارک را در ش��رایط متش��نج 

کنونی به تعویق بیندازد.«

برلی��ن و آمس��تردام از اتب��اع خ��ود در ترکیه 
خواس��تند که با توجه به متشنج شدن روابط میان 
کش��ورها، تدابی��ر امنیتی را رعای��ت کنند. تصمیم 
سیاس��تمداران ترکی��ه ای مبنی بر تبلیغ��ات برای 
همه پرسی آتی در این کشور در اروپا واکنش منفی 
سیاس��تمداران اروپایی را به دنبال داشته است. در 
این خصوص س��فر روز شنبه »مولود چاووش اوغلو« 
وزی��ر خارجه ترکی��ه به هلند و خ��ودداری هلند از 
اجازه فرود در خاک این کش��ور، ش��رایط را بیش از 
پیش متشنج کرد. ش��بکه سی ان ان گزارش داد که 
وزارت خارجه ترکیه برای س��ومین بار طی چند روز 

گذشته کاردار هلند را فراخوانده است.
مقامات آنکارا که از ممانعت کشورهای اروپایی 
در برابر تبلیغات رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه 
عصبانی هس��تند، اروپ��ا و بطور خ��اص هلند را به 

تحریم تهدید کردند.
 مخالف��ت دولت ه��ای اروپای��ی ب��ا برگ��زاری 
س��خنرانی و تجمعات تبلیغاتی مقام��ات ترکیه در 
کشورهایشان برای جمع کردن رای مثبت به تغییر 
قانون اساس��ی در همه پرس��ی ۲7 فروردین، باعث 
عصبانیت بیش ازحد آنکارا ش��ده بگونه ای که حتی 

اروپا را تهدید به تحریم می کنند.
»رجب طی��ب اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکیه 
پ��س از آنک��ه دولت هلن��د روز ش��نبه از به زمین 
نشستن هواپیمای حامل وزیر خارجه و ورود زمینی 
وزیر خانواده این کشور به آمستردام جلوگیری کرد، 

گفت این کشور دولت فاشیستی دارد.

وی همچنی��ن ادع��ا ک��رد هلن��د مانن��د یک 
»جمهوری موزفروش« )ت��ک محصولی و ضعیف از 
نظر سیاس��ت خارجی( عمل می کند که باید بخاطر 

اقداماتش علیه وزیران ترکیه تحریم شود.
»بینالی ایلدیریم« نخس��ت وزیر این کش��ور نیز 
ط��ی اظهارات��ی تهدیدآمیز مدعی ش��د هلند بهای 
سنگینی را برای این کارش خواهد پرداخت و آنکارا 
به زودی به ش��دیدترین نحو به هلند پاسخ می دهد. 
»مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه که پیشتر 
نی��ز آلمان را تهدی��د کرده و گفته ب��ود برلین باید 
درس��ت رفتار کردن را یاد بگیرد زی��را آنکارا دولت 
تحت امر آنها نیس��ت، این بار نیز هلند را »پایتخت 

فاشیسم« خواند.
»ینس اس��تولتنبرگ« دبیرکل س��ازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( طی اظهاراتی اعالم کرد: »ناتو 
خواس��تار کاهش تنش ها میان ترکیه و کش��ورهای 

اروپایی و برقراری آرامش در روابط آنهاست.«
درخواست ناتو برای کاهش تنش ها میان ترکیه 
و کش��ورهای اروپایی در حالیس��ت که »ژان مارک 
آی��رو« وزیر امور خارجه فرانس��ه نیز روز گذش��ته 
خواستار کاهش این تنش ها شد و از مقامات ترکیه 
نیز خواست که از هرگونه اقدام تحریک  آمیز اجتناب 
کنند. کش��ورهای اروپایی اصالحات قانون اساس��ی 
ترکیه را گامی در جهت تثبیت قدرت »رجب طیب 
اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکیه ت��ا نیمه دهه آینده 
می��الدی می دانند و آن را اقدام��ی غیردموکراتیک 

خوانده اند.

ضمن برگزاری تظاهرات در حمایت از شيخ عيسی قاسم صورت گرفت 

هشدار الدراز به رژیم آل خلیفه 

تنش ها ميان آنکارا و اروپا باال می گيرد

ورود جدال ترکيه و  آلمان به عرصه قانونی

تظاهرات بقای اتحادیه اروپا 
ه��زاران نف��ر از مردم اروپ��ا در حمایت از 

س�ب�ز اتحادی��ه اروپا و هش��دار درب��اره پیروزی ق�اره 
راس��تگرایان افراطی در انتخابات پیش رو 

در فرانسه و هلند تظاهرات کردند.
بیش از پنج ه��زار نفر در برلین پایتخ��ت آلمان درحمایت 
از اتحادی��ه اروپ��ا تظاه��رات کردند. این مس��ئله از آنجا اهمیت 
موضوع��ی پی��دا می کند که بدانیم قرار اس��ت در س��ال ۲۰17 
انتخابات مهمی در برخی کشورهای اروپایی برگزار شود. با توجه 
به اینکه مردم انگلیس در س��ال گذشته رای به خروج کشورشان 
از اتحادیه اروپا دادند و در انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه و 
پارلمانی هلند نیز راستگرایان افراطی از بخت قابل توجهی برای 
پیروزی برخوردارند برخی از تش��کلها و م��ردم در اتحادیه اروپا 

نگران سرنوشت این نهاد سیاسی- اقتصادی هستند.
 ش��رکت کنندگان در این گردهمایی پالکاردهایی در دست 
داش��تند که بر روی آن عبارت » با ما بمانید« نوش��ته شده بود. 
اش��اره مس��تقیم این ش��عار انتخابات پارلمانی هلند و ریاس��ت 

جمهوری امسال فرانسه بود.
یکی از شرکت کنندگان در این گردهمایی می گوید اروپا هیچ 
گاه ب��ه اندازه امروز مهم نبوده اس��ت. او می گوید وجود اتحادیه 
اروپا تنها پاس��خی اس��ت که می توان با اف��رادی چون والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روس��یه و دونال��د ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا داد. وجود افرادی مانند پوتین و ترامپ ایجاب می کند که 
با هم باش��یم و اگر نیستیم تالش کنیم باهم باشیم. یک هلندی 
نیزی که در تظاهرات برلین ش��رکت کرده اس��ت ابراز امیدواری 
می کن��د که خی��رت ویلدرز نامزد تندروهای هلن��د در انتخابات 
پارلمانی این کشور پیروز نشود.زیرا مردم هلند واقعا می خواهند 
که در اتحادیه اروپا همچنان باقی بمانند. وی ابراز امیدواری کرد 
که مردم فرانسه نیز با رای ندادن به راستگرایان افراطی؛ زمینه را 

برای ماندن در اتحادیه اروپا درکشور خود حفظ کنند.
گردهمایی های مش��ابهی در بروکس��ل پایتخت بلژیک، در 
پاریس، استراسبورگ، تولوز، مونپلیه ولیون برگزار شد. بانی همه 
این گردهمایی ها، جنبش های ش��هروندی بود که شعار همه آنها 
دفاع از آرمان های اروپایی اس��ت. الزم به ذکر اس��ت در ماه های 
اخیر اختالفات در درون اروپا به ش��دت باال گرفته و بس��یاری از 

کشورها خود را برای جدایی از اتحادیه آماده می سازند. 

رازهای جاسوسی از ترامپ 
مشاور ارشد کاخ س��فید بر این باور است 

خط که جاسوس��ی از رئیس جمهور آمریکا در س����ر
انتخاباتی احتماال فراتر  جریان رقابت های 

از شنود مکالمات تلفنی بوده است.
 کلی��ان کانوی مش��اور ارش��د کاخ س��فید به ی��ک روزنامه 
ایالت نیوجرس��ی گفته است: برنامه جاسوس��ی از دونالد ترامپ 
رئیس جمه��ور آمریکا در جریان رقابت های انتخاباتی اش، احتماال 
فراتر از شنود تلفن ها بوده است. وی در ادامه تاکید کرد: راه های 
زی��ادی ب��رای جاسوس��ی و ش��نود از یکدیگر وجود دارد. ش��ما 
می توانید از کس��ی از طریق تلفن هایش جاسوسی کنید، راه های 

دیگری نیز قطعا وجود دارد.
البت��ه کانوی حاضر به ارائه هیچ گونه س��ند و مدرکی برای 
اثبات ادعاهایش نشده است. دونالد ترامپ پیش از این نیز باراک 
اوباما رئیس جمهور س��ابق آمریکا را متهم کرده است که دستور 
ش��نود از مکالمات تلفن��ی برج ترامپ را در جری��ان رقابت های 
انتخابات ریاس��ت جمهوری صادر کرده است. این اتهام از سوی 

اوباما و مشاورانش رد شده است.
یک نشریه ژاپنی از سفر ماه آینده معاون رئیس جمهور آمریکا 
به چند کشور آسیایی از جمله اندونزی خبر داد. منابع آگاه اعالم 
کردند ک��ه مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا قصد دارد ماه 
آینده به اندونزی سفر کند. نشریه ژاپنی "نیکی ریویو" نیز گزارش 
داده است که این سفر بخشی از تور آسیایی معاون رئیس جمهور 
آمریکا خواهد بود. این سفر در حالی انجام خواهد شد که کشورهای 
آس��یایی نگران عقب نش��ینی دولت ترامپ از سیاست های دولت 
اوباما هستند. اوباما در دوران ریاست جمهوری خود توجه ویژه ای 
به کش��ورهای آسیایی داشته است. ولی دونالد ترامپ از توافقنامه 
تجاری ترانس پاس��یفیک خارج ش��ده و این مساله به نگرانی های 
کش��ورهای آسیایی دامن زده اس��ت. این نشریه ژاپنی پیش بینی 
کرده است که پنس به کشورهای ژاپن، کره جنوبی و استرالیا نیز 
سفر خواهد کرد. برنامه های موشکی و اتمی کره  مالی و برنامه های 
توسعه طلبانه چین در دریای جنوبی چین از مهمترین موضوعات 

مذاکرات پنس در سفر به منطقه خواهد بود.
از س��وی دیگر دونالد ترام��پ میزبان رئیس جمهور چین در 
م��اه آوریل در فلوریدا خواهد بود. این دیدار دو روزه برای 6 و 7 

ماه آوریل برنامه ریزی شده است. 

گزارش

موافقت دادستان با آزادی مبارک
منابع رس��انه ای مصر از موافقت دادس��تانی کل این 

کشور با آزادی »حسنی مبارک« خبر دادند.
به گزارش روزنامه مصری الیوم، منابع مصری گفتند که 
دادس��تان کل مصر با آزادی حسنی مبارک دیکتاتور سابق 
مصر موافقت کرده اس��ت. دادستانی شرق قاهره به ریاست 

ابراهیم صالح تصمیم به آزادی حسنی مبارک گفت.
آزادی مبارک بنا بر درخواست »فرید الدیب« وکیل 
مدافع وی صورت گرفته اس��ت که درخواس��ت کرده بود 
موکلش بعد از گذراندن مدت حبس خود آزاد شود. فرید 
الدیب پیش��تر درخواس��ت کرده بود مدتی که مبارک در 
رابط��ه با قضیه قتل تظاهرات کنندگان )حس��نی مبارک 
در ای��ن پرونده تبرئه ش��د( تحت بازجویی ب��ود را به 3 
س��ال حبس اون در رابط��ه با قضیه »قصرهای ریاس��ت 
جمه��وری« اضافه کنند. مدت 3 س��ال حبس مبارک در 
رابطه با موضوع قصرهای ریاس��ت جمه��ور در مارس به 
پایان رسیده بود و الدیب درخواست کرد با توجه به پایان 
یافتن مدت محکومیت، دستور آزادی مبارک صادر شود.
پی��ش از این نیز دادگاه اس��تیناف قاه��ره مقرر کرد 
حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر در رابطه با یکی 
از پرونده ه��ای » مربوط به کس��ب ناعادالنه ثروت« آزاد 
ش��ود. در زمان حاضر سه پرونده بر علیه مبارک تشکیل 

شده است که با رشوه خواری در ارتباط است.
در زمان حاضر س��ه پرونده بر علیه مبارک تش��کیل 
ش��ده اس��ت که با رش��وه خواری در ارتباط است. دادگاه 
مصر در روز 15 م��اه آوریل تصمیم درباره آزادی مبارک 
در رابط��ه با پرونده تیراندازی ب��ه تظاهرکنندگان در ماه 
ژانویه س��ال ۲۰11 می��الدی را در رابطه ب��ا پایان مدت 
حبس مقدماتی اتخاذ کرد. اما این تصمیم باعث آزادی او 
نش��د، زیرا رئیس جمهور سابق بنا به پرونده دیگری متهم 

به رشوه خواری شده است.


