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اربعین

وطن امروز

سومین سقوط سال مالزیاییها

افشاگری یک خلبان بازنشسته فرانسوی از نقش آمریکاییها در ربودن پرواز ناپدید شده MH-370

* کارشناس اندیشکده تبیین در حوزه جهان عرب

چهارگوشه

یک ایرباس  320خطوط هوایی ایریشیا با  163سرنشین از بین رفت

عراق؛ از اربعین تا آزادی

احمد ربیعیفر* :رونق چش��مگیر هر ساله مراسم
اربعین حس��ینی در ع��راق پیا مهای مهم��ی را به
همراه داشته و شکوه بیمثال این پدیده شگفتآور،
کارشناسان سیاسی و اجتماعی را در برابر صدق این
پیامها تسلیم کرده اس��ت .ارتش عراق که پس از
اشغال ش��هر مهم موصل توس��ط داعش ،بهعنوان
ارتشی شکس��ت خورده و ضعیف محسوب میشد
و در تبلیغات رسان های از این ارتش به عنوان ارتشی
که از داخل پوس��یده و چند دس��ته شده است یاد
میش��د ،توانس��ت یکی از بزرگترین تجم عهای
بش��ری در س��طح دنیا را ب هرغم تم��ام تهدیدها و
عملیات تروریس��تی در نهایت امنیت پشتیبانی و
حفاظت کند .استراتژی دولت ضداسالمی عراق و
شام برای نفوذ در بینالنهرین یکی «هراسافکنی»
در میان تودهها و دیگری حس��اب ب��از کردن روی
خیانت نخبگان بوده است .همانطور که از نام عربی
یآید ،مهمترین شاخص ه این پدیده،
تروریس��م برم 
ارهاب به معنای ترسافکنی است .مهمترین سالح و
استراتژی داعش نیز عامل ترس است اما همبستگی
بزرگ آوردگاه  22میلیون نفری اربعین ترس ملت
عراق و همسایگانش را از داعش ریخت .همچنین
در ابت��دای ورود داعش به عراق که تعجب همگان
را برانگیخت ،معلوم ش��د توطئه و همدستی برخی
نظامیان و فرماندهان ارت��ش عراق با داعش ،دلیل
اصلی سقوط یکشب ه موصل بوده است و این خود
ضرب ه سنگینی بر روحی ه سایر نیروهای ارتش عراق
بود ،چرا که نشان از خیانت و فساد در ردههای باالی
ارتش داشت .اما با خنثیشدن عملیات تروریستها
در مناطق مختلف ع��راق در ایام اربعین و برگزاری
ایمن این مراسم بزرگ و پرشکوه توسط ارتش عراق،
شکس��تی بزرگ بر جبه ه داعش و تروریس��تهای
عراق تحمیل شد که حاکی از آیندهای سیاه در برابر
آنان است .سخنان اخیر ابوبکر بغدادی که در قالب
فایلی صوتی و با عنوان «و لو کره الکافرون» منتشر
شد حاکی از بروز ضعف و ناامیدی در میان نیروهای
داعش در عراق بود .بغدادی در این سخنان سعی کرد
که نیروهایش را به ایستادگی و امید به آینده ترغیب
کند اما برگزاری مراسم گسترده اربعین حسینی در
عراق در نهایت امنیت و قدرتنمایی ارتش عراق در
یتوان تیر خالصی به
برقراری آرامش و امنیت را م 
روحی ه نیروهای داعش در عراق دانست که ماههاست
ن هتنها پیشروی قابل توجهی در عراق نداشت هاند بلکه
با شکستهای پیدرپی مواجه شدهاند.
■■نمایش قدرت نیروهای نظامی و امنیتی
مراس��م اربعین امس��ال و فراهم آوردن امنیت
بیش از  20میلیون زائر حس��ینی که در فاصل های
به طول چند صد کیلومتر به پیادهروی پرداختند،
حاک��ی از قدرت نیروهای نظامی و امنیتی عراق در
ایجاد امنیت و آرامش در این کشور بود .داعش که
تهدید کرده بود که با سوءاستفاده از مراسم اربعین،
س��عی دارد به بغداد و سامرا حمله کند ،در واقع به
عجز خود در برابر نیروهای امنیتی عراق اعتراف کرد،
چرا که در ایام اربعین این گروه کاری از پیش نبرد.
حتی پیش از انجام عملیات ،تحرکات تروریس��تی
توسط نیروهای امنیتی عراق خنثی شد .نیروهای
امنیتی عراق از دس��ت یافتن به  8موش��ک از نوع
گراد خبر دادند که برای هدف قرار دادن مرکز شهر
کربال ،در شمال این شهر آماده شده بودند .همچنین
«عبداالمیر الشمری» فرمانده عملیات بغداد نیز در
نشستی مطبوعاتی از خنثی کردن دهها تل ه انفجاری
و خودرو و منازل بمبگذاری ش��ده در مسیر زائران
حسینی خبر داد .او همچنین از کشتن برخی عناصر
تکفیری که قصد انجام عملیات انتحاری را داشتند
خبر داد که در همین رابطه  7تکفیری کشته و 27
نفر دستگیر شدند.
■■نمایش اقتدار و وحدت ملی عراق
نکت ه مهم در مراسم اربعین حسینی ،گستره آن
در کش��ور عراق است که ش��امل تمام فرق و ادیان
عراقی میش��ود .محبت به امام حسین و اهل بیت
پیامبر(ص) نقط ه وحدت تمام فرق اس�لامی است
و در عراق از قدیماالیام حتی غیرمس��لمانان نیز به
امام حس��ین(ع) اظه��ار ارادت میکردهاند .اربعین
حسینی بهترین موقعیت را برای تقویت و تثبیت این
وحدت ملی در عراق و سایر کشورهای منطقه ایجاد
یکند ،چنانکه روی پرچمهای موجود در مس��یر
م
پیادهروی اربعین بارها این شعار به چشم میخورد:
«الحسین (علیهالسالم) یجمعنا» .در سالی که داعش،
یهای عراق را آواره کرده و عده زیادی از زنان و
ایزد 
یهای
دخترانشان را به اسارت برده است ،حضور ایزد 
عراق در مراس��م پیادهروی اربعین ،نشانگر مقاومت
ملت ع��راق در برابر این پدیده و وحدتی اس��ت که
یها در
مانعی محکم در برابر نف��وذ داعش و تکفیر 
کشور عراق اس��ت .در همین رابطه یکی از مقامات
امنیتی پلیس اس��تان کربال اعالم کرد در مراس��م
اربعین امس��ال ،گروهی (موکبی) شامل بیش از 40
کشیش مسیحی عراقی وارد کربال شد که این گروه
از جانب زائران حسینی و خیم ههای خدمترسانی
به زائران مورد اس��تقبال قرار گرفت .در شهر بصره
عراق نیز عالوه بر حضور مس��یحیان و بزرگان دین
بها و
مس��یحیت در مراسم عزای حس��ینی ،موک 
حسینیههایی از جانب مسیحیان و سایر ادیان و فرق
در این شهر برپا شد که یکی از بارزترین آنها ،موکب
«عیسی بن مریم» در منطقه «الطویسه» بود.
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گروه بینالملل :در کمتر از یک سال ،سومین هواپیمای
بزرگ مسافری مالزی(با بیش از صد سرنشین) نیز دچار
سانحه شد تا نام این کشور که زمانی در نظر توریستها
به عنوان بهشت جنوب شرق آسیا شناخته میشد ،به
عنوان یک مقصد جهنمی برای هر کسی که قصد سفر
هوایی دارد ،مجس��م گردد .این اتفاق��ات در دورانی رخ
میدهد که دولت مالزی نزدیکترین روابط را با ایاالت
متحده و عربستان س��عودی برقرار کرده است که اولی
بزرگترین تولیدکننده و رصدکننده هواپیما در جهان
و دومی بزرگترین کانون حمایت از تروریس��م اس��ت.
با این حس��اب خطوط هوایی مالزی همانند آنچه پس
از  11س��پتامبر برای خطوط هوایی شیخنش��ینهای
حاشیه خلیج فارس روی داد ،باید از بهترین مزیتهای
فناورانه،خدمات��ی و امنیت��ی برخوردار میش��دند اما
برعک��س ،این روزه��ا نام مالزی در ذه��ن مردم جهان
معادل پرتلفاتترین سوانح هوایی شده است.
دیروز س��ازمان ملی نجات و جستوجوی اندونزی
به صورت رس��می اعالم کرد هواپیمای ایرباس ناپدید
ش��ده مالزیایی با  157سرنشین تبعه اندونزی 3 ،تبعه
کرهجنوب��ی ،ی��ک س��نگاپوری ،یک فرانس��وی و یک
مالزیایی ،پس از مش��کالت جدی و تالش برای تغییر
مسیر در دریا سقوط کرده است .بدین ترتیب در کمتر
از  11ماه س��ومین هواپیمای مسافری مالزیایی از بین
میرود ،اتفاقی که پیش از این در ماههای مارس و جوالی
 2014به طرقی اسرارآمیز و فاجعهآمیز درباره پروازهای
 MH-370و  MH-17خط هوایی مالزی افتاده بود.
هر دوی آنها بوئینگهای  777ساخت آمریکا بودند که
اولی با  239سرنشین در مسیر کواالالمپور-پکن غیب
شد و هنوز اثری از آن یافت نشده و دومی با  295خدمه
و مس��افر در مسیر آمس��تردام-کواالالمپور در آسمان
اوکراین مورد هدف جنگندههای ارتش این کشور قرار
گرفت و همگی سرنشینانش کشته شدند.
تمام ش��واهد حاکی از آن است که در هر دو سانحه
قبلی ردپای س��رویس اطالعاتی آمریکا مشهود است و
همانند حوادث 11س��پتامبر ،کاخ س��فید از دزدیدن
و منهدم کردن هواپیماه��ای مزبور در جهت عملیات
پرچ��م دروغین اس��تفاده کرده تا تقصی��ر را به گردن
دش��منانش یعنی چین و روس��یه بیندازد .اما سومین
سقوط سال مالزیاییها ،روز یکشنبه پس از آن رخ داد
که هواپیمای ایرباس خطوط هوایی «ایریشیا»ی این
کشور با  163مسافر و خدمه که غالبا اندونزیایی بودند
در مسیر سورابایای اندونزی به سنگاپور ،ساعاتی پس از
پرواز ارتباط خود با برج مراقبت را از دس��ت داد .وزارت
حم��ل و نقل اندونزی اعالم کرد پ��رواز  QZ8501که
یک فرون��د ایرباس  320بوده در س��اعت  6:17دقیقه
صبح امروز (دیروز) ب��ه وقت محلی تماس خود با برج
کنترل در شهر جاکارتا را از دست داده است .این پرواز
قرار بود در س��اعت  8:30دقیقه در س��نگاپور به زمین
بنش��یند .در نهایت  9س��اعت پس از ناپدید شدن این
پرواز که در ش��رایط ب��د آب و هوایی ص��ورت گرفت،
س��ازمان ملی نج��ات و جس��توجوی اندونزی چنین
بیانیهای صادر کرد«:هواپیمای ایرب��اس  ،A320پرواز
ش��ماره  QZ8501که از س��ورابایا به سمت سنگاپور
در حال پرواز بود نزدیک جزیره بلیتونگ س��قوط کرده
است ».بالفاصله یکی از مقامات اندونزی نیز اعالم کرد
این هواپیما برای  4ساعت و نیم سوخت داشته است و
گروه بینالملل :س��ناتور آمریکایی ،جان مککین،
جمعه گذشته به بغداد آمد تا با طرح موضوع تسلیح
عشایر سنی ،عراق را وارد فاز عملیاتی دیگری کند.
آمریکاییها درحالی بازی خطرناکی را در عراق کلید
زدهان��د که دولت عراق با حمایت نیروهای داوطلب
مردمی و عش��ایر طی ماههای اخیر توانس��ته است
توفیق قابل توجهی در نبرد علیه داعش در مناطق
شمالی و غربی کسب کند .مناطق مختلف از جمله
در اس��تان صالحالدین ،دیالی و ح��زام بغداد و نیز
استانهای بابل و االنبار و حتی استان نینوا و حوالی
مرکز آن موصل در این ایام ش��اهد شکس��تهای
س��نگین نیروهای داعش از ارتش عراق بوده است.
کارشناسان معتقدند ،در روند تحوالت امنیتی عراق،
هر حاشیهای که به موازات عملیات ضدتروریستی
ساخته ش��ود ،حرکت نیروها در مس��یر پیروزی را
کند میکند .یکی از این حاشیهس��ازیها ،تشکیل
ائت�لاف بینالمللی ضدداعش بود که نهتنها کمکی

سقوط پرواز   QZ8501خطوط هوایی ایریشیای مالزی
این هواپیمای ایرباس  320دیروز با  163سرنشین
شامل  157تبعه اندونزی 3 ،تبعه کرهجنوبی ،یک
س�نگاپوری ،ی�ک فرانس�وی و ی�ک مالزیایی در
آبهای س�احلی جزیره بلیتونگ اندونزی سقوط
کرد و همه سرنشینانش کشته شدند

احتمال اینکه هنوز در حال پرواز باشد ،صفر است .ساعت
 14به وقت تهران ،با فرا رس��یدن ساعات شبانگاهی در
شرق آس��یا ،رویترز در خبری فوری اعالم کرد سازمان
ملی نجات و جس��توجوی اندونزی ب��ا متوقف کردن
عملیات جستوجوی هواپیمای مسافربری ناپدید شده
در آبهای س��احلی این کشور قصد دارد با فرارسیدن
صبح بار دیگر این عملیات را از سر بگیرد .اما ساعتی بعد
ش��بکه راشاتودی خبر داد بقایای این هواپیما در آبها
س��احلی جزیره بلیتونگ پیدا شده است .یکی از نکات
جالب درباره هر س��ه هواپیمای سقوط کرده یا ناپدید
ش��ده مالزیایی در سال  2014میالدی این است که در
هر  3سانحه کشورهای دیگری به جز مالزی صاحب عزا
معرفی شدند و مقامات مالزیایی سعی کردند به این بهانه
از بار مسؤولیت خود بکاهند.در پروازهای MH-370و
 MH-17به ترتیب چینیها و هلندیها بیش��ترین
تعداد تلفات را داش��تند و ضمنا
مردم مال��زی از نزدیک ش��اهد
فجای��ع به بار آم��ده نبودند .این
ب��ار نیز اکثریت قری��ب به اتفاق
قربانی��ان اندونزیایی هس��تند و
دولت جاکارتاست که اعالم عزای
عمومی خواهد کرد نه مقامات کواالالمپور .با این حال
سوانح سریالی اخیر بدون شک جایگاه مالزی به عنوان
امنترین و مناسبترین ترمینال هوایی جنوبشرق آسیا
را از بین میبرد و بویژه ش��رکتهای هوایی این کشور
با سلب اعتماد مشتریان قابل توجه خارجیشان مواجه
خواهند ش��د .ش��رکت «ایریش��یا » که در کواالالمپور
مستقر است به خاطر پروازهای ارزانش در منطقه جنوب
ش��رق آسیا ش��هرتی به هم زده بود و پس از  2سانحه
مش��هور برای هواپیماهای رقیبش در «خطوط هوایی
مالزی» در حال گسترش بازار خود بود اما با این سانحه
به نظر میرسد آنها هم در مسیر ورشکستگی رقیب قرار
بگیرند.
چنانک��ه دیروزچند س��اعت پس از س��قوط پرواز
 ، QZ8501ی��ک فروند هواپیمای مس��افربری دیگر
شرکت ایریش��یا نیز مجبور به فرود اضطراری شد .این

هواپیما نیز از ش��هر پنانگ به سوی لنگکاوی مالزی در
حرکت بوده است .روزنامه نیو استریت تایمز مالزی در
توئیتر نوش��ت که پرواز ای کی  6242ایریشیا به علت
مشکالت فنی مجبور به فرود اضطراری شده است.
■■افشاگری خلبان بازنشسته فرانسوی از نقش
آمریکا و انگلیس
سومین سقوط سال خطوط هوایی مالزی در حالی
رخ داد که روز به روز بر تعداد تحلیلگران ،شاهدان عینی
و مدارک مس��تندی که از دست داشتن سازمان سیا و
همدستی ش��رکت بوئینگ در  2سانحه قبلی حکایت
دارند ،افزوده میش��ود .پس از آنکه یک روزنامه روسی
از انتقال هواپیمای بوئین��گ  777پرواز  MH-370از
مسیر پکن به قندهار افغانستان توسط عوامل آمریکایی
خبر داد ،هفته گذش��ته نیز یک شاهد عینی اوکراینی
در گفتوگو با ش��بکه راش��ا تودی جزئیات مشاهدات
خود در نحوه حمله جنگندههای
س��وخوی ارتش اوکراین به پرواز
 MH-17در آس��مان دونتسک
را ف��اش کرد .ارت��ش اوکراین در
آن زم��ان تحت نظ��ارت کامل
مستش��اران آمریکای��ی ق��رار
داش��ت .حال یک خلبان بازنشسته و رئیس سابق یک
شرکت هوایی فرانس��وی براساس اطالعات فنی اعالم
میکند آمریکاییها از آنجا بر حادثه گم ش��دن پرواز
 MH-370مالزی در اقیانوس هند سرپوش میگذارند
که احتماال با همدس��تی س��رویس اطالعاتی شرکای
انگلیسیشان آن هواپیمای بوئینگ را از ترس یک اقدام
تروریستی ربوده یا هدف قرار دادهاند.
«م��ارک دوگاین» رئیس س��ابق خط��وط هوایی
پروتیوس در مقالهای تحلیلی که هفته گذشته در سایت
مجله فرانسوی مشهور «پاریس ماچ» منتشر شد ،نوشت:
«هواپیمای مالزیایی گم ش��ده در هیچ کدام از مناطق
تعیینش��ده توسط دولت سقوط نکرده بود و گروههای
نجات در مناطقی که به اش��تباه مشخص شده بود به
جس��توجو میپرداختند» .دوگاین بر این باور اس��ت
ک��ه هواپیمای بوئینگ  ۷۷۷که حام��ل  ۲۳۹نفر بود،

بازی خطرناک مککین در عراق

سفیر آمریکا در بغداد احضار میشود
نکرد ،بلکه به چوب الی چرخ
حرکت ضدتروریستی عراقیها
تبدی��ل ش��د .حاال ام��ا بحث
تشکیل گاردهای ملی استانی
و تس��لیح عشایر مطرح است،
دو موضوعی که بیشک عراق
را به سمت تقسیم به  3حوزه قومی هدایت میکند؛
مسیری که زمان آغاز آن را شاید بتوان تعیین کرد
اما نمیتوان پایانی ب��رای آن متصور بود .در همین
اوضاع و احوال که آمریکاییها بهطور آشکار دخالت
در ام��ور داخلی ع��راق را پی گرفتهان��د ،اخباری از
مناطق درگیری کس��ب ش��ده که حاک��ی از ادامه
کمکهای تسلیحاتی این کشور به داعش از طریق

پرتاب محمولههای س�لاح و
تجهیزات اس��ت و حتی اخیرا
مناب��ع عراقی ف��اش کردهاند
ک��ه بالگرده��ای آمریکای��ی
تس��لیحاتی را در یک فرودگاه
نظامی در اس��تان صالحالدین
تحوی��ل نیروهای داع��ش دادهاند .مناب��ع میدانی
عراق��ی تأکید کردند پرندهه��ای جنگی متعلق به
ائتالف جهانی به سرکردگی آمریکا ،جمعه گذشته
در مناط��ق تحت تصرف داع��ش در اطراف منطقه
بلد کمکهای تسلیحاتی پایین انداختند .نیروهای
آمریکایی پیش از این نیز به همین روش برای عناصر
داعش در عراق سالح و مهمات فرستاده بودند .این

در نزدیکی جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند سقوط
کرده است .به عقیده وی این هواپیما ابتدا ربوده شده و
پس از آن آمریکا از بیم یک حمله تروریستی احتمالی،
مش��ابه حمالت  ۱۱سپتامبر  ،۲۰۱۱اقدام به سرنگونی
آن کرده است .این کاپیتان فرانسوی عقیده دارد انگلیس
در این جزیره کوچ��ک دارای پایگاه نظامی بود و آن را
در اختیار آمریکاییها قرار داده و این پایگاه بسیار قوی
اس��ت .بنابراین کامال غیرمنطقی است که آمریکاییها
هیچ ردی از این هواپیما نیافته باش��ند .او با اش��اره به
اینکه آمریکاییها ،پس از ربوده شدن هواپیمای مذکور
توسط هواپیماربایان اقدام به سرنگونی آن کردهاند ،اظهار
داش��ت« :آمریکاییها با این اقدام تالش کردهاند تا یک
توطئه تروریستی احتمالی را خنثی کنند ».همچنین در
این باره به اظهارات ساکنان جزیره دیگو گارسیا استناد
میکند که گفتهاند هواپیمایی را مشاهده کردهاند که بر
فراز جزیره پرواز میکرده است.
یک صیاد از ساکنان این جزیره میگوید« :هواپیمای
بس��یار بزرگی را دیدم که بر فراز م��ا با ارتفاع کمی در
ح��ال پرواز بود .وی میافزای��د که این هواپیما به رنگ
هواپیماهای خط��وط هوایی مالزی یعنی قرمز و آبی با
پسزمینه سفید بود ».این خلبان بازنشسته با اشاره به
فناوری پیش��رفته هواپیمای بوئینگ ،بر این باور است
ک��ه این هواپیما از طریق کنترل از راه دور ربوده ش��ده
و س��پس به منطقه «دیگو گارسیا» هدایت شده است.
همچنین آتشس��وزی در داخل آن باعث شده است تا
کادر پرواز دستگاههای الکترونیک آن را خاموش کنند و
این امر به مخفی شدن آن در رادارها انجامیده است .به
گفته دوگاین ،همه سرنشینان هواپیما بر اثر آتشسوزی
دچار خفگی شدهاند اما آتش مذکور هیچگونه زیانی به
سطح خارجی هواپیما نرسانده است و هواپیما با استفاده
از کنترل اتوماتیک به سفر خود ادامه داده است تا اینکه
س��وخت آن تمام ش��ده و به قعر اقیانوس سقوط کرده
است .دوگاین همچنین در پایان فاش میکند که پس از
افشای این اطالعات ،یک افسر دستگاه اطالعات انگلیس
او را تهدی��د کرده و درباره خطرات تحقیق درباره پرواز
 MH-370هشدار داده است.
اقدام متوالی آمریکا ب��ا واکنش تند مقامات عراقی
همراه ش��ده است .مثال آلوسی ،عضو کمیته روابط
خارجی پارلمان عراق خواستار احضار سفیر آمریکا
در ع��راق در قبال اخبار مربوط به پرتاب س�لاح از
س��وی هواپیماهای آمریکایی برای داعشیها شد.
وی اف��زود :اگر این اخبار صحت داش��ته باش��د که
هواپیماهای آمریکایی در مناطق تحت کنترل داعش
در اس��تان صالحالدین س�لاح پرتاب میکنند باید
سفیر آمریکا در بغداد احضار شود .گزارش رسانههای
عراقی حاکی است که شنبه روز سیاهی برای داعش
بوده اس��ت؛ چرا که در ای��ن روز در جریان عملیات
ارت��ش عراق در مناطق ن��اآرام ،بیش از  400عنصر
تروریس��تی داعش به هالکت رس��یدهاند 250 .نفر
از اعضای داع��ش در درگیریها در جنوب تکریت
و و حم�لات هوایی به الحویجه ،موصل و االنبار در
عراق کش��ته ش��دند و  123تروریست دیگر نیز در
درگیریها در یثرب کشته شدند.

قابجهان

خشم عمومی از نخستوزیر بوالهوس مالزی

هفته گذشته در روزهایی که سیل در مالزی باعث بیخانمانی

 132هزار نفر از شهروندان این کشور شده بود ،انتشار تصاویر
گلف بازی کردن نخستوزیر مالزی با رئیسجمهور آمریکا در

جزایر هاوایی ابعاد جدیدی از سرس�پردگی و فس�اد مقامات

کواالالمپور را به نمایش گذاشت .انتقادات از «نجیب تون رزاق»

به دلیل سفر به هاوایی و پیوستن به باراک اوباما در زمین گلف

و دو روز ب�ازی بیوقفه با او زمانی فزون�ی گرفت که مالزی در
سیل ناشی از بارانهای موسمی فرورفته بود .از آن مهمتر اینکه

برای مردم مسلمان مالزی حضور نخستوزیرشان در تعطیالت

س�ال نوی کشورهای مسیحی نوعی توهین محسوب میشد.
البته سیل در کنار سیل انتقادات «نجیب تون رزاق» بوالهوس

را مجبور به بازگشت به پوتراجایا کرد اما دیگر دیر شده بود تا

جایی که معاون نخستوزیر که رئیس خود را در گوشه رینگ
انتقادات میدید در ش�رایط بیخیالی رزاق تمام مسؤولیت را

برعهده گرفت و گفت« :نگران نباش�ید ،نخستوزیر نیست و

من مسؤول هستم!»

ادامه تظاهرات درآمریکا

ه��زاران ت��ن از م��ردم واش��نگتن،
نیویورک و شمار دیگری از شهرهای
آمریکا روز ش��نبه بار دیگر به خیابانها آمدند تا به
وحش��یگری پلیس علیه سیاهپوس��تان اعتراض
کنند .جرق ه اعتراضات پس از کشتهشدن «مایکل
براون»  18س��اله و «اریک گارنر»  43س��اله در 2
حادثه جداگانه در تابستان زده شد .در هر  2حادثه
هیچ یک از دو افس��ر سفیدپوست مسؤول کشتار،
گناهکارشناختهنشدند.

رژیم صهیونیستی در لبه پرتگاه

نویس��نده سرش��ناس صهیونیست
در مصاحبه با کان��ال دوم تلویزیون
اسرائیل ،اوضاع اسرائیل را «بسیار بد» توصیف کرد
و گفت« :صهیونیسم حال و روز خوبی ندارد .ما به
پرتگاه بسیار نزدیک هستیم .بدون تشکیل 2کشور،
یا یک کشور نژادپرست آپارتایدی تشکیل میشود
یا یک کش��ور عربی ».آموس عوز درباره انتقادات
خ��ود از گروههای تندرو صهیونیس��تی و توصیف
کردن آنها به عن��وان گروههای نازی گفت« :وجه
تشابه زیادی بین این گروهها و گروههای نئونازی در
اروپا وجود دارد .اینها مساجد را به آتش میکشند و
آنها هم همین کار را میکنند».

بازداشت رئیس جمعیت
هیاتهای حسینی(ع) در بحرین

نیروه��ای امنیت��ی آلخلیف��ه،
شنبهشب با یورش به منطقه العکر،
 3تن از جمله رئیس جمعیت هیاتهای حسینی
(ع) را بازداش��ت کردند .براس��اس ای��ن گزارش
نیروهای امنیتی رژیم «آلخلیفه» همچنین برخی
از مجالس عزاداری حسینی (ع) را محاصره کرده و
از ورود و خروج اهالی به منطقه مسکونی و منازل
خویش ممانعت به عمل آوردند.

جشن مخفیانه ناتو

مس��ؤوالن پیمان آتالنتیک شمالی
(ناتو) از برگزاری جشنی «به دور از
انظار عمومی» به مناس��بت پایان حدود  13سال
حضور نظامی در افغانس��تان خبردادند .نظامیان
ناتو طی  13س��ال درگیری در افغانستان حضور
داش��تند ،ام��ا این حض��ور موج��ب از بین رفتن
شورش��یان طالبان نش��د .به علت ترس و نگرانی
از حمله نیروهای طالبان به پایتخت افغانس��تان،
مقدمات این جشن به دور از انظار عمومی در حال
تدارک اس��ت .تا یک هفته دیگر ماموریت جنگی
ناتو در افغانستان کامال به پایان میرسد و شماری
از این نیروها در ماموریت جدیدشان ،به نیروهای
افغان علیه طالبان آموزش دهند.

هشدار عبدالملک الحوثی به مفسدان

عبدالملک الحوث��ی ،رهبر جنبش
انصاراهلل یمن نسبت به کسانی که
میخواهند چهره انقالب این کش��ور را مخدوش
کنند هشدار داد .وی خطاب به کمیتههای مردمی
و انقالبی یمن گفت :ماموریت اصلی شما کمک
به موفقی��ت انقالب مردم یم��ن و تحقق اهداف
آن و همچنین دفاع از ملت در مقابل دس��تهای
جنایتکار اس��ت .عبدالملک الحوث��ی در ادامه بر
ضرورت تداوم روند انقالب از طریق مبارزه با فساد
و ت�لاش برای برقراری امنی��ت و ثبات در یمن و
اعمال مش��ارکت به منظور از بین بردن استبداد
سیاسی تاکید کرد.

کشتی یونانی آتش گرفت

ی��ک کش��تی یونانی حام��ل 411
مس��افر و  55خدم��ه در آبه��ای
س��احلی جزیره کورفو در دریای آدریاتیک آتش
گرفت .این آتشسوزی ابتدا در بخش انبار کشتی
آغاز ش��د و به سرعت در سراسر کشتی گسترش
یافت .این کشتی که متعلق به شرکت حمل و نقل
دریایی آکاک یونان است از شهر ساحلی پتراس
در شرق یونان راهی بندر انکونا ایتالیا بوده است.
امواج خروش��ان آب و وزش ش��دید باد عملیات
امدادرسانی را با مشکل جدی مواجه کرد .بسیاری
از مسافران از بیم آتش خود را به دریا انداختند.

«شکست در افغانستان»
نظر اکثر نظامیان آمریکایی

با نزدیکش��دن به پایان مأموریت
نظامی آمریکا در افغانستان ،روزنامه
انگلیسی «فایننشیالتایمز» با استناد به محاسبات
«رایان ادواردز» از دانش��گاه نیویورک گزارش داد
که نظامیان آمریکایی در افغانستان ،بازنده واقعی
این جنگ را دولت واشنگتن میدانند .به گزارش
این روزنامه انگلیس��ی ،بررس��یها نشان میدهد
 ۷۷درص��د از نظامیان آمریکایی در افغانس��تان،
واشنگتن را بازنده این جنگ میدانند .جنگ آمریکا
در افغانس��تان تاکنون بیش از یکتریلیون(هزار
میلی��ارد) دالر هزینه داش��ته و تا پایان مأموریت
نظامی این کش��ور در افغانستان هنوز چند صد
میلیون دالر دیگر نیز هزینه خواهد ش��د .هزینه
نگه��داری بیش از  ۱۰هزار نی��روی آمریکایی در
قالب مأموریت غیرنظامی این کشور در افغانستان
پس از س��ال  ۲۰۱۴در حدود  56/4میلیارد دالر
برآورد ش��ده است و مراقبتهای پیشبینی شده
برای کهنهس��ربازان آمریکایی در هر  ۲جنگ نیز
 ۸۳۶میلیارد دالر هزینه خواهد داشت.

