
جی
خار

ع 
ناب

 م

اذان ظهر
13:03

اذان مغرب
20:00

اذان صبح فردا
04:55

طلوع آفتاب فردا 
06:25

امامعلىعليهالسالم:
 كسى كه خداى سبحان را مى شناسد،

شايسته است دلش از بيم و اميد به او خالى نباشد.
شرحآقاجمالالدینخوانساریبرغررالحکمودررالکلم

ذرهبين

پنج شنبه 31 فروردین 1396  
سال هفدهم  

شماره 4443 

بينالملل8
یادداشت

درسىماندگار

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم غفوری

فلس��طين همواره ب��ه عن��وان اصلى ترين مس��ئله جهان 
اس��ام بوده در حالى كه در س��الهاى اخير تروريسم اجاره  اى 
و بحران هاى گس��ترده در منطقه موجب غفلت جهان اس��ام 
از اين موضوع اساسى شده است. رژيم صهيونيستى و حاميان 

غرب��ى آن البته با بهره گيرى از غفل��ت و برخى جاه طلبى هاى 
ارتجاع عربى ضمن اس��تمرار اش��غالگرى به سركوب و كشتار 
فلسطينيان ادامه مى دهد. به رغم تمام اين شرايط فلسطينى ها 
از انتفاضه و ايس��تادگى دست بر نمى دارند كه نمود عينى آن 
را در مقاومت اس��راى فلس��طينى  در بند رژيم صهيونيس��تى 
مى توان مش��اهده كرد. هزار و 500 زندانى فلس��طينى در اين 
اقدام اعتراضى ش��ركت كردند كه رقمى بى س��ابقه است. اين 
اعتصاب غذا دوش��نبه )28 فروردين( آغاز ش��د و هدف از آن 
وادار كردن مقام هاى زندان هاى رژيم صهيونيس��تى به تأمين 

شرايط بهتر براى زندانيان است.
ح��دود 6500 فلس��طينى در حال حاض��ر در زندان هاى 
اس��رائيل زندانى ش��ده اند ك��ه 62 تن از آنان زنان فلس��طينى 
و 300 تن نيز زير س��ن قانونى هس��تند. ح��دود 500 زندانى 
فلس��طينى نيز تحت »بازداش��ت ادارى« قرار دارند كه نوعى 
حبس بدون تفهيم اتهام محس��وب مى ش��ود. اين وضعيت در 

حالى بر زندان هاى رژيم صهيونيس��تى حاكم است كه در باب 
قيام اسراى فلسطينى چند نکته قابل توجه است؟ نخست آنکه 
به رغم تمام سركوب گرى ها و مشکات گسترده، فلسطينى ها 
همچنان به مقاومت ادامه مى دهند و اين امر نش��انگر رويکرد 
سراسرى ملت فلسطين به تنها راهکار آزادى سرزمينشان يعنى 
مقاومت اس��ت. نکته ديگر نوع عملکردهاى رژيم صهيونيستى 
و مواضع كشورهاى غربى و نهادهاى بين المللى در باب اسراى 
فلسطينى است. آنچه از س��وى صهيونيست ها مطرح مى شود 
استفاده از واژه زندانيان در زندان هاى رژيم صهيونيستى است. 
آنها با اين اقدام واژه اس��راى فلسطينى را حذف مى كنند تا از 
اجرايى شدن قوانين 4 گانه ژنو در قبال آنها شانه خالى كنند. 
كش��ورهاى غربى نيز كه حمايت از اين رژيم را از تکاليف خود 
مى دانن��د با رويکرد به همين دي��دگاه از موضع گيرى در قبال 
وضعيت بحرانى اس��راى فلسطينى خوددارى مى كنند و حتى 
كش��ورى مانند آمريکا با اعزام وزير دفاعش به س��رزمين هاى 

اشغالى به حمايت از اين رژيم مى پردازد.
نوع واكنش كش��ورهاى عربى نيز امرى قابل توجه اس��ت 
ك��ه بدون در نظ��ر گرفتن وضعيت بحرانى فلس��طينى ها يا به 
روند س��ازش تاكي��د دارند يا با بحران س��ازى عليه س��وريه و 
جبهه مقاومت غفلت از فلس��طين را توجيه مى كنند. مجموع 
اين مواضع در قبال اس��راى فلس��طينى يک اصل را براى ملت 
فلسطين روشن مى س��ازد و آن اينکه آنان براى احقاق حقوق 
خ��ود يک گزينه بيش��تر ندارند و آن ادامه راه مقاومت اس��ت 
بر اين اس��اس است كه اسراى فلس��طينى انتفاضه اعتصاب و 
اعتراض سراس��رى را به پا كرده اند تا نش��ان دهند كه آزادگى 
را در پش��ت ميله هاى زندان نيز مى توان حفظ كرد و تس��ليم 
دش��من و حاميان آنان نش��د. انتفاضه اس��راى فلس��طينى را 
مى ت��وان قيامى بزرگ دانس��ت كه زمينه س��از دس��تاوردهاى 
بس��يارى براى ملت فلسطين در مراحل بعدى انتفاضه سوم يا 

همان قيام سراسرى فلسطينى ها خواهد داشت.

مترجم: حسين ارجلو2017/04/19كيوسك

هشداردربارهانتقالتنشهایترکيهبهآلمان
"زيگم��ار گابريل"، وزي��ر امور خارج��ه آلمان كه به 
منطقه س��فر كرده اس��ت با دولت عراق درباره بازسازى 
دوباره مناطق آزاد ش��ده از چنگال داعش مش��اوره كرد. 
گابري��ل همچنين بعد از آرى ش��کننده ترک ها به طرح 
اصاح قانون اساس��ى اردوغان در همه پرس��ى اخير اين 
كش��ور در اين باره هشدار داد كه ممکن است تنش هاى 
اجتماعى از تركيه به آلمان صادر شود. وى در جريان سفر 
خاورميانه اى خود با نگاهى به ميليون ها تبعه ترک كه در 
آلمان زندگى مى كنند تصريح كرد كه ما نمى خواهيم اين 

اختافات از تركيه به جامعه ما منتقل شود.
ارتشامریکادوبمبافکنروسيهرارهگيریکرد

گرى راس، سخنگوى پنتاگون، گفت دو جنگنده رپتور 
F-22 نيروى هوايى اياالت متحده، بمب افکن هاى روس��ى 
TU-95 بى ير را نزديک جزيرۀ كودياِک آالس��کا ره گيرى 
كرده ان��د. راس اف��زود اي��ن ره گيرى 12 دقيق��ه به طول 
انجاميد و پس از آن، بمب افکن هاى روسيه به پايگاه خود 
در شرق اين كشور بازگشتند. وى گفت اين ره گيرى »امن 
و حرفه اى« بود و در جريان آن، حريم هوايى اياالت متحده 

و همچنين هنجارهاى بين المللى نقض نشدند.
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اذعانامریکابهپایبندیایرانبهتعهداتشدربرجام
وزي��ر خارج��ۀ آمري��کا ضم��ن اذعان ب��ه پايبندى 
اي��ران به تعهداتش در برجام از برنامۀ كاخ س��فيد براى 
»تجديدنظر« در تحريم هاى لغو ش��دۀ اي��ران خبر داد. 
تيلرس��ون در بياني��ه اى اف��زود: »رئيس جمه��ور دونالد 
ترامپ دس��تور داده اس��ت يک بررس��ى بين س��ازمانى 
از س��وى ش��وراى امنيت ملى )امري��کا( از برنامۀ جامع 
اق��دام مش��ترک )برجام( ص��ورت گيرد تا معلوم ش��ود 
كه آي��ا تعلي��ق تحريم هاى مرب��وط به ايران براس��اس 
 برج��ام، براى مناف��ع امنيت ملى اياالت متح��ده آمريکا 

ضرورى است.«
حمایتلندنازحمالتآتىواشنگتنبهسوریه

بوريس جانسون، وزير خارجۀ بريتانيا، مى گويد لندن 
به احتمال زياد در حمات موشکى آتى به سوريه از واشنگتن 
حمايت خواهد كرد. جانسون گفت دولت انگليس هنوز در 
اين زمينه تصميم گيرى نکرده اس��ت ام��ا از نظر لندن رد 
درخواست امريکا در رابطه با حمله به سوريه »بسيار دشوار« 
خواهد ب��ود. وزير خارجۀ بريتانيا در ادامه گفت انگليس از 
فرمان رئيس جمهور امريکا براى حمات موشکى اخير به 

پايگاه هوايى الشعيرات سوريه مطلع شده بود.
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حملۀداعشبهکليسایسنکاترینمصر
در حمل��ۀ افراد مس��لح ب��ه نيروه��اى امنيتى مصر 
نزديک صومعۀ سن كاترين در شبه جزيرۀ سينا يک افسر 
پليس و چهار تن ديگر كش��ته ش��دند. گروه تروريستى 
داعش مس��ئوليت حملۀ به اين ايس��ت بازرسى واقع در 
حدود 800 مترى اين صومع��ه را بر عهده گرفت. وقوع 
اي��ن حادثه در حالى اس��ت كه عناص��ر تکفيرى داعش 
حدود يک هفته پيش از آن دو كليس��اى مسيحى را در 
مصر هدف بمب گذارى قراردادند. حادثۀ انفجار بمب در 
كليس��ايى در اسکندريه در تاريخ 20 فروردين دست كم 

17 كشته و بيش از 40 مجروح بر جاى گذاشت.
عراقبهاردوگاههایبيشترینيازدارد

يک مقام عراقى مى گويد براى اسکان سيل آوارگانى 
ك��ه از ت��رس داعش از غ��رب موصل ف��رار مى كنند به 
اردوگاه هاى بيش��ترى نياز داريم. س��رتيپ جبار حسونه 
گفت: »مواد غذايى و خدمات پزش��کى فراهم ش��ده اما 
آنچه ما درواقع به آن نياز داريم اردوگاه هاى بيشتر است. 
ما براى اس��کان تعداد بيشترى از مردم خواهان گشايش 
سريع اردوگاه هاى جديدى هستيم كه در حال حاضر در 

ساميه، بارتا و ساير مناطق در حال ساخت است.«
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پاسخ»قاطعومؤثر«امریکابهحملۀکرهشمالى
مع��اون رئيس جمهور امريکا مى گويد اين كش��ور به 
هرگونه حمله از سوى كره شمالى پاسخى »قاطع و مؤثر« 
خواهد داد. مايک پنس اين اظهارات را بر روى عرش��ه ناو 
هواپيمابر »رونالد ريگان« بيان كرد. اين ناو عظيم آمريکايى 
در س��واحل ژاپن لنگر انداخته است. معاون دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امريکا براى اطمينان بخش��يدن به متحدان 
منطقه اى واشنگتن در ش��رق آسيا در مورد آمادگى براى 
مقابله با كره شمالى به اين سفر منطقه اى رفته است. پنس 
در بازدي��د از اين ناو در جم��ع تفنگداران آمريکايى گفت 

تهديدهاى پيونگ يانگ در حال افزايش است.
واليبالبازیکردندرسایتآزمایشهستهای

كارشناس��ان آمريکايى كه انجام ي��ک آزمايش اتمى 
قريب الوقوع توسط كره شمالى را پيش بينى كرده اند، زمانى 
كه در تصاوير ماهواره اى جديد از تاسيسات اتمى كره شمالى 
مشاهده كردند كه افراد در حال واليبال بازى كردن هستند، 
كاما شگفت زده شدند. يک كارشناس آمريکايى كه برنامه 
هسته اى كره شمالى را زير نظر دارد در اين باره گفت: ما در 
3 نقطه از تاسيسات هسته اى كره شمالى مشاهده كرديم 

كه افراد در حال بازى واليبال هستند.
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لبن�ان:براساس گزارش وبگاه »عاجل«، يک هيأت 
لبنانى از جمله چند نماينده اين كش��ور به آمريکا سفر 
كرده اند و براساس گزارش ها،  اين تيم درباره تحريم هاى 
جديدى كه واشنگتن قصد اعمال آن بر حزب اهلل و جنبش 
»امل« را دارد، با مقامات آمريکايى صحبت خواهند كرد. 
»ياسين جابر« عضو ائتاف »التنميۀ والتحرير« ، »اآلن 
عون« عضو حزب »التغيير و االصاح« و »باسم الشاب« 
عضو جريان »المس��تقبل« از جمل��ه اعضاى اين هيأت 
بودند و هدف آنها از اين سفر شركت در نشست هاى بهار 

2017 بانک جهانى و صندوق بين المللى پول است.

ليبى:به گزارش فارس، معاون رئيس شوراى رياستى 
دول��ت وفاق ملى ليبى كه به قاهره س��فر كرده اس��ت با 
دبي��ركل اتحاديه عرب ديدار و گفت وگو كرد. »على فرج 
القطرانى« معاون رئيس شوراى رياستى دولت وفاق ملى 
ليبى در ديدار با »أحمد أبوالغيط« آخرين تحوالت سياسى 
و امنيتى ليبى و راه حل بحران اين كشور را بررسى كرد. 
وى افزود كه اتحاديه عرب نيز آماده حمايت از برادرانمان 
در ليب��ى براى دس��تيابى به حل وفصل مس��المت آميز و 

توافقى فراگير درباره وضعيت كشور است.

مص�ر: خبرگ��زارى فرانس��ه گ��زارش داد، گ��روه 
تروريس��تى داع��ش مس��ئوليت حمله به يک ايس��ت 
امنيت��ى در نزديکى كليس��اى »س��نت كاترين« كه به 
كش��ته ش��دن يک نيروى پليس و زخمى شدن 3 نفر 
ديگر منجر ش��د، را پذيرفت. پليس مصر در بيانيه اى از 
كشته ش��دن يک نيروى پليس و زخمى شدن سه نفر 
ديگر در حمله تعدادى از افراد مس��لح و تيراندازى آنها 
به س��مت نيروهاى مستقر در ايس��ت امنيتى واقع در 

نزديکى كليساى سنت كاترين خبر داد. 

س�ودان: براس��اس گزارش ميدل ايس��ت مانيتور، 
س��خنگوى ارتش س��ودان اع��ام كرد كه س��ودان براى 
اولين بار در نشست آفريکام شركت خواهد كرد. سخنگوى 
ارتش سودان اعام كرد: سودان براى اولين بار در نشست 
روساى ستادهاى مشترک كشورهاى گروه آمريکا - اروپا 
- آفريقا )آفريکام( شركت خواهد كرد كه اين نشان دهنده 
حركت به سمت حذف نام س��ودان از ليست كشورهاى 

حامى تروريسم و برداشتن تحريم هاى اقتصادى است.

اندون�زی:به گ��زارش آسوش��يتدپرس، نتايج اوليه 
انتخاب��ات فرمان��دارى جاكارتا، پايتخت اندونزى نش��ان 
مى ده��د كه فرماندار مس��يحى اين كش��ور بعنوان يکى 
از دو نام��زد اين انتخابات در مقابل رقيب مس��لمان اين 
منطقه شکست خورده است. نتايج اوليه اين انتخابات كه 
"شمارش سريع" نام دارد و توسط 10 كمپانى تحقيقاتى 
صورت گرفته نشان مى دهد كه انيس باسودان، وزير سابق 
آموزش در كابينه اندونزى كه نامزد مسلمان اين رقابت ها 
بوده، موفق شده بين 55 و 60 درصد آرا را از ميان بيش 

از نيمى از آراى شمارش شده به دست بياورد.

بحری�ن: به گزارش پايگاه خب��رى اللؤلؤۀ، جريان 
ملى دمکراتيک بحرين خواس��تار اتخاذ موضع انس��ان 
دوس��تانه و مس��ئوالنه جامع��ه بين الملل��ى و تحق��ق 

خواسته هاى عادالنه فلسطينيان شد. 

به رغم تش��ديد حمايت هاى 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
آمري��کا و تش��ديد تجاوزات 
س��عودى به يم��ن ، اما اين 
رژيم همچنان در رسيدن به اهداف خود در حوزه 

سياسى و نظامى ناكام است. 
ش��يوخ قبايل و شخصيت هاى تاثيرگذار در استان 
»حج��ۀ« يمن ب��ا برگزارى نشس��تى به بررس��ى 
گزينه ه��اى موجود ب��راى مقابله با ت��داوم تجاوز 
به يمن پرداختند. ش��يوخ قبائل و ش��خصيت هاى 
تاثيرگ��ذار در منطق��ه »افلح الش��ام« در اس��تان 
»حجۀ« يمن نشس��تى مش��ورتى با كميته بسيج 
مردم��ى براى مقابل��ه با تجاوز عربس��تان به يمن 
برگزار كرد ت��ا گزينه هاى موجود ب��راى مقابله با 

دشمن و مزدوران آن را بررسى كند. 
پايگاه خبرى »النجم الثاقب« نوش��ت: در اين 
نشست كه با حضور كميته بسيج مردمى و معاون 
اس��تاندارى و ش��مارى از ش��يوخ و شخصيت هاى 
تاثيرگذار برگزار ش��د، بر ض��رورت تداوم مقاومت 
مقابل نيروهاى متجاوز ائتاف و مزدوران آن، مهار 
كليه توطئه ها براى ايجاد تفرقه در صفوف مبارزان 
و هوش��يارى در مقابل كليه طرح هاى دشمنان در 

تمامى سطوح تاكيد شد.
در همين راس��تا نيز ساكنان منطقه »مدوم« 
در »كح��ان الش��رف« واقع در اس��تان حجۀ نيز 
با برگ��زارى تظاهراتى گس��ترده، ت��داوم جنايات 
نيروه��اى ائت��اف به يم��ن را محک��وم كردند و 
خواستار مجهز ش��دن مبارزان يمنى به ساح در 
س��واحل غربى كشور شدند. اين در حالى است كه 
رئيس جمهور مستعفى يمن همکارى و هماهنگى 
بين كش��ورش و آمري��کا و مواضع واش��نگتن در 

زمينه حمايت از دولت متبوعش را ستود.
عبدربه منصور هادى، رئيس جمهور مستعفى 
يمن طى اس��تقبالش از ميتو تولر، س��فير آمريکا 
در يم��ن و تيموت��ى ليندركينگ، مش��اور معاون 
وزير امور خارجه آمريکا در امور خاورميانه و خاور 
نزدي��ک در محل اقامتش در رياض حمايت دولت 
آمري��کا از مواضع دولت در روند سياس��ى يمن را 
س��تود. امير كويت با ارس��ال تلگرافى به پادش��اه 
عربستان سعودى، كشته شدن تعدادى از نظاميان 
نيروهاى مس��لح اين كشور در اثر سرنگونى بالگرد 

آنها در يمن را تسليت گفت.
در اي��ن ميان يک��ى از رهبران ح��زب كنگره 
مردمى يمن با اش��اره ب��ه ورود 400 عضو داعش 
طى هفته گذش��ته به كشورش، گفت كه عربستان 
با هدف سپردن »باب المندب« به تروريست ها، در 
حال انتقال داعشى ها به يمن است. »محمد انعم« 
از رهب��ران حزب كنگره مردمى يم��ن، اعام كرد 
ك��ه آمريکا اكنون ت��اش دارد با حمايت از ائتاف 
س��عودى و جلب س��ازمانهاى تروريستى به عرصه 
نبرد يمن، در تحوالت جارى در يمن تاثير بگذارد.

وى در گفت وگو با خبرگزارى »اس��پوتنيک« 
روسيه اظهار داش��ت: نقش آمريکا در يمن جديد 
نيست. آمريکا از مارس 2015 در كنار سعودى ها 
در يمن در حال جنگ اس��ت ام��ا پس از بمباران 
برخى از مناطق مس��کونى يمن به بهانه مبارزه با 
القاعده و داعش و كش��تار ش��مار زيادى از زنان و 
كودكان يمنى، حضور خود را در يمن رس��انه اى تر 
كرد. اين در حالى اس��ت ك��ه آمريکا خود در كنار 
القاع��ده و داع��ش در يمن در حال جنگ اس��ت 

همانگونه كه در سوريه و عراق است.

انعم تاكيد كرد: عربس��تان تنها بازيچه دس��ت 
واشنگتن است و يمنى ها كسانى هستند كه در حال 
نبرد با القاعده و داعش��ند. اما عربستان خود متولى 
القاعده و داعش اس��ت و اكن��ون نيز در حال انتقال 
عناصر اين گروه هاى تروريستى به يمن است. هفته 
گذش��ته نيز 400 عضو داعش در حالى كه سوار بر 
3 كش��تى بودند از سوريه به يمن انتقال داده شدند 
و اين آشکار است كه عربستان و آمريکا مى خواهند 

تنگه باب المندب در قبضه تروريست ها قرار گيرد.

در شکستى ديگر براى سعودى ديده بان حقوق 
بش��ر از نخست وزير استراليا خواس��ت تا به خاطر 
جنايات هولناک ائتاف تحت سركردگى عربستان 
در جنگ يمن، فروش تس��ليحات نظامى به رياض 
را فورى متوقف كند. الين پيرس��ون"، مدير گروه 
ديده بان حقوق بش��ر در اس��تراليا سه شنبه اعام 
كرد كه "مالکولم ترن بول" )نخست وزير استراليا( 
درس��ت وقتى كه بايد از اهرم اس��تراليا به منظور 
اعمال فش��ار بر رياض براى پايان دادن به حمات 

هولن��اک در يم��ن اس��تفاده مى كرد، ب��ا فروش 
تسليحات نظامى به عربستان موافقت كرد. 

وى افزود: تا زمانى كه تحقيقاتى موثق درباره 
اين حمات انجام نشود و تا زمانى كه اين حمات 
هولناک ادامه دارد، اس��تراليا بايد فروش تسليحات 
و تجهي��زات به س��عودى ها را متوق��ف كند. توقف 
فروش تجهي��زات نظامى به عربس��تان حامل اين 
پيام جدى به آل س��عود اس��ت كه دولت اس��تراليا 
ب��ه تضمين رعاي��ت قوانين دوران جن��گ و مردم 
اس��تراليا كه نگران جان يمنى ها هس��تند، متعهد 
اس��ت. با وجود كشته ش��دن ده ها نفر از نيروهاى 
ائتاف س��عودى در جبهه »المخا« در جنوب غرب 
يمن، اين نيروها هنوز عقب نشينى نکرده اند، اما هر 
لحظه خبر جديدى از شکست  شبه نظاميان وابسته 

به عربستان منتشر مى شود.
راهپيماي��ى »ن��ان« در محکوميت محاصره و 
گرسنه  نگه داش��تن مردم يمن، از صبح ديروز در 
صنعاء آغاز شد و قرار است طى 5 يا 6 روز آينده، 
شركت كنندگان در اين راهپيمايى خود را به بندر 
»الحدي��دۀ« برس��انند. پيش از اين ش��وراى عالى 
سازمان هاى جامعه مدنى يمن، خواستار برگزارى 
راهپيماي��ى مردم��ى »نان« ام��روز در اعتراض به 
بس��تن بندر »الحديده« شد. »عزالدين الشرعبى« 
رئيس كميته اطاع رس��انى اي��ن راهپيمايى اعام 
كرد كه در راهپيمايى نان، كليه طيف هاى جامعه 
يمن، زنان و ك��ودكان و مردان و... حضور دارند و 
مطالباتى انسانى براى ملت يمن دارند كه از سوى 
نيروهاى س��عودى آمريکايى به محاصره و مرگ بر 
اثر گرسنگى محکوم ش��ده اند. لذا اين راهپيمايى 

درپى مطالبات حزبى يا سياسى نيست.

یمنهمچنانصحنهمقاومتدربرابرائتالفآمریکایى-عربستانىاست

شکست های  بی پایان سعودی

سرکوبمخالفاناردوغانهمچنانادامهدارد

بازداشتبهجرمنهبهرفراندوم
سركوب گرى سران تركيه براى جاه طلبى 

اردوغان ادامه دارد چنانکه 38 نفر از اعضاى چ�����الش
كمپين "نه" كه در طول دو ماه گذشته در 

استانبول اين كمپين را مديريت مى كردند، بازداشت شدند.
باريش ياركاداش، يکى از نمايندگان حزب مردم جمهورى خواه 
اعام كرد: اين 38 نفر به اتهام به رسميت نشناختن راى "آرى" 
در رفراندوم اخير و مخالفت با آن در عملياتى در س��اعات اوليه 
ديروز در خانه هايشان بازداشت شدند. خانواده هاى افراد بازداشت 

شده از ارائه اطاعات بيشتر در اين زمينه خوددارى كردند.
وى ادام��ه داد: دولت در واكنش به اعتراض مردم نس��بت 
ب��ه نتاي��ج انتخابات كارى كه همواره به خوب��ى بلدند را انجام 
مى دهد. اين كار س��ركوب مخالفان است.در حالى كه اين 38 
نفر بازداشت شدند كه 3 نفر ديگر تحت تعقيب هستند. حزب 
دموكراتيک خلق هاى تركيه نيز خواس��تار ابطال همه پرس��ى 

تغيير قانون اساسى شد.
 حزب ُكردى »دموكراتيک خلق  ها« خواستار ابطال نتيجه 
همه پرسى تغيير قانون اساسى تركيه شده و به دادگاه شکايت 

كرد. حزب »جمهورى خواه خلق« يکى از مهمترين اپوزسيون ها 
دولت تركيه نيز به دادگاه قانون اساس��ى اين كشور براى ابطال 
همه پرس��ى ش��کايت كرده بود. دولت تركيه همه پرسى تغيير 
قانون اساس��ى و تغيي��ر نظام از پارلمانى به رياس��تى را برگزار 
كرد كه طبق آنچه اعام شده، 51.2 درصد راى مثبت و 48.8 

راى منفى داده شد.
در س��اعت پايانى اين همه پرس��ى بود كه هيئت انتخابات 
تركيه تصميم گرفت برگه هايى كه مهر تاييد شعب را نداشتند 
شمارش كرده و در آراى صحيح بحساب آورد. تعداد اين برگه ها 
ح��دود 1.5 ميلي��ون راى بود. رئيس منطقه كردس��تان عراق 
درپيام هاى جداگانه نتيجه همه پرس��ى تغييرات قانون اساسى 
تركيه را به اردوغان و ايلديريم تبريک گفت. »مسعود بارزانى« 
رئيس منطقه كردستان عراق درپيام هاى جداگانه اى به »رجب 
طيب اردوغ��ان« رئيس جمه��ور تركيه و »بينال��ى ايلديريم« 
نخس��ت وزير اين كش��ور، نتيجه مثبت همه پرسى به تغييرات 
قانون اساس��ى را تبريک گفت. وزير خارج��ه تركيه از اتحاديه 
اروپا خواست كه دست از دخالت در امور داخلى تركيه بردارد.

مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه امروز چهارش��نبه 
در نشس��تى خبرى گفت: اتحاديه اروپا بايد تصميمات روشنى 
در قبال تركيه بگيرد و از سياس��ت هاى دوگانه دس��ت بردارد. 
وى افزود: اروپا حق ندارد در امور داخلى تركيه دخالت كند. 

نامزدهایانتخاباتفرانسهدرپيشگرفتند

وعدهخروجازاتحادیهاروپا
همزمان با تشديد شدن فضاى انتخاباتى، 

خط نامزد راست افراطى در انتخابات رياست س����ر
جمهورى 2017 فرانس��ه كه به داش��تن 
مواض��ع ض��د اروپايى معروف اس��ت، اتحاديه اروپا را مس��بب 

مشکات اقتصادى و اجتماعى متعدد فرانسه دانست.
 نامزد حزب راست افراطى جبهه ملى فرانسه در انتخابات 
رياس��ت جمهورى 2017 اين كشور طى اظهاراتى اعام كرد: 
»من مى خواهم رئيس جمهور فرانسه شوم نه رئيس كميسيون 
اروپا و معتقدم كه اتحاديه اروپا مش��کات بسيارى براى كشور 
م��ا و م��ردم آن در زمينه هاى اقتص��ادى و اجتماعى و نابودى 
مرزها به وجود آورده اس��ت اما نخس��تين اقدام من به محض 
انتصاب به رياس��ت جمهورى فرانسه بازگرداندن مرزهاى ملى 

فرانسه به فرانسويان است.«
مارين لوپن از جمله نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى 
فرانس��ه اس��ت كه برنامه ها و طرح هاى ضداروپايى اش موجب 
انتقاد بس��يارى از سياستمداران از وى شده است و آنها نسبت 
ب��ه پيروزى مارين لوپ��ن در انتخابات رياس��ت جمهورى آتى 

اين كشور هش��دار داده اند. وى چندى پيش اعام كرد كه در 
صورت پيروزى در اين انتخابات همه پرس��ى مشابه همه پرسى 
ژوئن گذش��ته در انگليس درباره عضويت فرانس��ه در اتحاديه 
اروپا برگزار خواهد كرد. »نيکا ساركوزى« رئيس جمهور سابق 
فرانسه با انتش��ار پيامى ويدئويى در حساب هاى كاربرى خود 
در ش��بکه هاى اجتماعى نظير فيسبوک، توئيتر و اينستاگرام، 
حمايت خود از »فرانس��وآ فيون« نام��زد جمهورى خواهان در 

انتخابات رياست جمهورى 2017 فرانسه را اعام كرد.
به نوشته روزنامه فرانسوى فيگارو، ساركوزى طى اين پيام 
ويدئويى اعام كرد: »فرانسوآ فيون فردى باتجربه و بااراده است 
و طرح ها و برنامه هاى وى ضمن دور كردن خطر افراط گرايان از 
فرانسه، اين كشور را پيش خواهد برد و من از شما مى خواهم كه 
پش��ت وى بايستيد و در انتخابات يکشنبه آينده از وى حمايت 
كنيد.« منابع تحقيق در فرانسه طى اظهاراتى از قصد مظنونان 
بازداش��تى در مارس��ى براى حمله به س��تاد انتخاباتى يکى از 

نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى 2017 خبر دادند.
 درپ��ى بازداش��ت روز گذش��ته دو مظنون ب��ه تدارک و 
طرح ريزى حمله تروريس��تى در فرانس��ه در ش��هر مارس��ى، 
مأموران تحقيق فرانس��ه اعام كردند كه اي��ن مظنونان قصد 
حمله به س��تاد انتخاباتى يکى از نامزدهاى انتخابات رياس��ت 

جمهورى 2017 فرانسه را داشته اند.


