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آناتولی

پس از ترور کارلوف ترکیه دیگر امن نیست

اردوغان به اسد پناه میبرد؟

عبدالب�اری عطوان :پیامی که
طرفهای دخیل در عملیات
ت��رور آندری کارلوف ،س��فیر
روس��یه در آنکارا میرسانند،
 2بخش دارد :اولی  -امنیتی،
دومی  -سیاس��ی؛ و هر دو تا حدود زیادی مهم
اس��ت .اگر با بخش امنیتی آغاز کنیم میتوانیم
بگوییم هدف آن اش��اره به ترکها و کشورهای
جهان است مبنی بر اینکه ترکیه دیگر برای هیچ
انسانی ،چه بزرگ باشد چه کوچک ،امن نیست و
اگر سفیر کشور بزرگ روسیه را میتوان کشت آن
هم به دست یک نیروی امنیتی ،بنابراین میتوان
بدون هیچگونه دش��واری ،هر شخص دیگری را
کشت و این همان چیزی است که اقدام ایران و
روسیه برای بستن کنسولگریهایشان در سراسر
ترکیه را تفس��یر میکند ،این در حالی است که
برخی کشورهای اروپایی شمار کارکنانشان در
سفارتهایشان را کاهش دادند و تدابیر امنیتی
در نزدیکی این سفارتخانهها تشدید شده است.
درباره بخش سیاسی پیام ترور نیز باید گفت که
پرواضح است هدف از این عملیات ،تخریب روابط
ترکیه و روسیه و بهم زدن نزدیکی روزافزون میان
این دو کش��ور اس��ت اما آنچه اتفاق افتاد کامال
عکس بود .دیدار س��هجانبه میان وزرای خارجه
روسیه ،ایران و ترکیه در زمان مقررش در مسکو
همزمان با نشست دیگری با مشارکت وزرای دفاع
این  3کشور برگزار شد و شرکتکنندگان درباره
«نقشه راه» و چگونگی پرداختن به بحران سوریه
و ایجاد راهحل سیاس��ی ب��رای آن توافق کردند.
غیبت هرگونه کشور عربی در این نشست بویژه
بازیگران اساس��ی در پرونده سوریه طی  6سال
گذش��ته ،قابل توجه بود و م��ا در این جا به طور
خاص درباره عربس��تان سعودی و قطر صحبت
میکنیم .پرسش��ی که مطرح میش��ود مربوط
به عملی��ات دور کردن و به حاش��یه راندن این
کشورهاس��ت که میلیاردها دالر و دهها هزار تن
سالح به معارضان سوری طی  6سال اخیر دادند.
بیانیه مشترک نشست سهجانبه که مضمون آن را
سرگئی الوروف ،وزیر خارجه روسیه قرائت کرد،
تحول مهمی را در بحران س��وریه شکل میدهد
و نشاندهنده توافق کش��ورهای شرکتکننده
در دادن اولویت اصلی به مبارزه با تروریسم و نه
براندازی بش��ار اسد ،حفظ وحدت اراضی سوریه
و آمادگی این س��ه کشور برای کمک به رسیدن
به توافقی میان دولت سوریه و معارضان و تامین
تضمینهایی برای اجرای آن است .در واقع ترکیه
در آس��تانه خروج از اردوگاه آمریکایی است و به
این نتیجه قاطع رسیده که وجود واقعیاش باید
در اردوگاه روس��یه و ایران و چه بسا بعدا سوریه
باشد .حتی روزنامه «ینی» ترکیه که به اردوغان،
رئیسجمهوری ترکیه نزدیک اس��ت ،آمریکا را
مس��ؤول حمالت تروریستی از جمله ترور سفیر
روس��یه دانس��ت که عمق ترکیه را ه��دف قرار
میدهد .راهحلی پیشروی برای بحران س��وریه
ب��ا نظارت روس��یه ،ایران و ترکی��ه خواهد بود و
همه حرکتهای سیاس��ی سابق مانند مذاکرات
ژنو و وین منقرض شد و به تاریخ پیوست .حلب
االن ب��ا حلب س��ابق فرق میکن��د« ،پیروزها»
کسانی هستند که تالش میکنند خواستههای
خود را تحمیل کنند و خواس��تههای روس��یه،
بارزتری��ن این «پیروزها» پاکس��ازی گروههای
تروریس��تی بویژه داعش و جبهه النصره اس��ت
و بعی��د نمیدانیم نبرد بزرگ پیش رو در ش��هر
تدمر باشد که داعش در اوج مشغول بودن ارتش
س��وریه و همپیمان روسش به نبرد حلب ،آن را
به اش��غال دوباره خ��ود درآورد تا پس از آن نبرد
بزرگ ادلب رخ دهد؛ همان جایی که اس��تراتژی
روس��یه برای جمعکردن گروههای تندرو در آن
موفق شد .ترور سفیر روسیه در آنکار بهانه الزم
را به دس��ت رهبران روسیه برای درهم کوبیدن
این گروهها داد ،البته این بدین معنا نیس��ت که
این رهبران به دنبال این بهانه بودند یا اینکه در
تعامل با این گروهها پیش از عملیات ترور ،مهربان
بودند .روسیه جایگاه خود را به عنوان کشور بزرگ
در خاورمیان��ه بازیافت و تبدیل به بازیگری قوی
شده اس��ت و این را ترکیه اردوغان درک کرد و
تصمیم گرفت در سایه این تحول به قطار روسیه
ملحق شود به همین دلیل بعید نمیدانیم ترکیه
به ش��کل تدریجی به دولت سوریه و دیدگاهش
برای حل سیاس��ی یعنی تشکیل دولت وحدت
ملی س��وریه که برخی چهرهه��ای مخالفان را
دربرگیرد ،نزدیک ش��ود .بیانیه رس��می دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری منتخب آمریکا که در آن
وعده داد داعش و تروریستهای تندرو دیگر را از
کره زمین «محو» میکند در راستای طرح جدید
روسیه و چراغ سبزی به پوتین برای اجرای آن به
شکل قاطعتری است .نبرد حلب و بازپسگیری
این شهر توسط ارتش سوریه و خروج افراد مسلح
با اتوبوسهای سبزرنگ ،نقطه تحول اساسی نه
فقط برای سوریه بلکه برای همه خاورمیانه است
و سال جدید پر از سورپرایزهای شاد برای برخی
و ناراحتکننده برای برخی دیگر آن هم براساس
اردوگاهی است که در آن قرار دارند.

وطن امروز

چهارگوشه

حمایت باورنکردنی رسانههای آمریکایی از ترور سفیر روسیه

جیشالفتح :ترورکارما بود
ب��ا آنک��ه ائت�لاف تروریس��تی
جیشالفتح در سوریه ،مسؤولیت ترور
سفیر روس��یه در آنکارا را پذیرفت و
وزیر خارجه ترکیه نیز آن را مستقیما
به گردن گولنیها و تلویحا به گردن
آمریکاییها انداخت ،سخنگوی کاخ
کرملی��ن اعالم کرد مس��کو عجلهای
برای قضاوت زودهنگام درباره عوامل
اصلی ترور ندارد .در حقیقت روس��یه
ب��ه دنبال س��رنخهایی اس��ت که به
دستهای پشتپرده ترور در سطوحی
باالتر و احتماال جایی در آمریکا برسد.
دیمیتریپسکوفدرنخستیننشست
مطبوعاتی در کاخ ریاس��تجمهوری
روس��یه پس از حادثه روز دوش��نبه
گفت« :هنوز خیلی زود اس��ت درباره
عامل اصلی ت��رور کارلوف اظهارنظر
کنیم .در اینب��اره نباید برای هرگونه
جمعبندی و نتیجهگیری عجله کرد
و همانط��ور که رئیسجمهور ما نیز
گفته اس��ت ،باید منتظر نتایج تحقیقات باشیم تا
ببینیم چه کس��ی عامل اصلی قتل سفیر ما بوده
است» .به نوشته الحدثنیوز ،ائتالف جیشالفتح با
محوریت جبههالنصره(تحت فرمان ترکیه و قطر)
که دستش به خون هزاران سوری آغشته است ،در
بیانیهای ادعا کرد ترور س��فیر روسیه ،انتقام خون
زنان ،کودکان و کهنساالن حلب و مسلمان جهان
بوده و بدین شکل مسؤولیت آن را پذیرفت.
از ط��رف دیگر مولود چاوشاوغل��و طبق روال
معمول در آنکارا ،اگرچه میخواس��ت تقصیر ترور
آندری کارلوف  62س��اله را به گردن شبکه گولن
بیندازد اما در عین حال انگش��ت اتهام او به سوی
مخالف خارجنشین حکومت ترکیه در پنسیلوانیای
آمریکا ،در همان جهت کاخ س��فید را هم نش��ان
میداد .وزیر خارجه ترکیه روز س هش��نبه به جان
کری ،همتای آمریکایاش گفته بود آنکارا و مسکو
بر این باورند که پی��روان گولن عامل قتل آندری
کارلوف ،سفیر روسیه در ترکیه هستند .در مقابل
کری هم گفت آمریکا حاضر اس��ت برای بررس��ی
عوامل ترور با روسیه و ترکیه همکاری کند.
در همین ح��ال برخی رس��انههای آمریکایی
و عرب��ی ک��ه مش��خصا در ماهه��ای گذش��ته از
تروریستهای حلب حمایت میکردند ،به شکلی
باورنکردنی با مشروع جلوه دادن ترور سفیر روسیه،
ناخواسته سرنخهایی جدید از عوامل پشتپرده آن
به افکار عمومی دادند .روزنامه «نیویورکدیلینیوز»
در حمایت از این ترور نوش��ت« :کارلوف به عنوان
نماینده پوتین در س��وریه نمایی عمومی از جرائم
جنگ��ی این دیکتاتور در سرتاس��ر جهان و ظلم و
ستمش در داخل روسیه بود».
همچنین برخی مفسران شبکههای آمریکایی

آمریکا :کار ما نبود

تابلوی ترور از زبان عکاس

عکاسی که مشهورترین قابهای نمای بسته را از ضارب سفیر روسیه در یک
گالری در مرکز آنکارا ثبت کرد(عکس باال) ،آن لحظات وحشتناک را این بار با
کلمات توصیف کرد .برهان اوزبیلیچ ،عکاس ترک خبرگزاری آسوشیتدپرس،
در لحظات پیش از هدف قرار گرفتن آندری کارلوف در حال سخنرانی پشت
تریبون نمایشگاه عکاسی «از کالینینگراد تا کامچاتکا :روسیه از نگاه ترکها»
تا هنگامی که آلتینتاش ،افس�ر پلیس ترکیه و ضارب او پس از  8ش�لیک
باالی پیکر س�فیر روس حاضر شد و ش�عارهای خود را به عربی و ترکی سر
داد ،نزدیکترین ثبتکننده این وقایع محسوب میشد .جالب اینکه اوزبیلیچ
بهطور تقریبا تصادفی در این محل حاضر شده بود ،چرا که در سر راه محل کارش تا خانه قرار داشت .این
عکاس باتجربه میگوید که از وقتی آلتینتاش کلتش را درآورد متوجه او ش�د اما در حالی که حاضران
در سالن با جیغ و داد فرار میکردند او به پشت ستونی در سمت چپ خود خزید و کماکان به عکاسی از
صحنه ترور ادامه داد .او تعریف میکند که چطور ضارب پس از زدن کارلوف از پشتسر باالی سر او چرخ
میزد و در حین فریاد زدن به تابلوهای روی دیوار مش�ت میزد .اما با آنکه آقای عکاس در این لحظات
دچار وحشت بیحد و وصفی شده بود ،اوج حیرت خود را زمانی توصیف میکند که به دفتر کار برمیگردد
تا عکسها را ویرایش کند« :ش�وکه شدم وقتی دیدم که ضارب پیش از شلیک درست پشتسر سفیر
ایستاده بود ،مثل یک دوست یا محافظ!»

مثل س��یانان در حمایت علنی از تروریس��م در
برنامههای زنده ،ترور س��فیر روسیه را حق طبیعی
مب��ارزان حلب(!) توصیف کردند .س��ردبیر خبری
ارشد ش��بکه الجزیره نیز در حس��اب توئیتر خود
رس��ما افسر تروریست ترک را ستوده است .چنین
واکنشهایی باعث شد بالفاصله آمریکا و متحدانش
به عن��وان طرفهایی که بیش از س��ایرین از ترور
کارلوف و خدشهدار شدن روابط ترکیه و مسکو سود
میبرند ،مورد ظن افکار عمومی قرار بگیرند .طبیعتا
زیرسوال رفتن نقش آمریکا در ترور کارلوف ،واکنش
ت متحده را در پی
س��خنگوی وزارت خارجه ای��اال 
داشت .جان کربی بالفاصله یک نشست مطبوعاتی

جیشالفتح به دنبال خارج کردن سرکردههایش از حلب با خودروی اختصاصی است

کارشکنی مجدد تروریستها در فوعه و کفریا

همزم��ان ب��ا ادام��ه
کارشکنی گروههای تکفیری
در برابر خ��روج اتوبوسهای
حامل مجروحان و بیماران از
کفریا و فوعه ،منابع سوری از
بارش شدید برف و وخیمتر
ش��دن حال بیماران خبر دادند .ای��ن گروهها بر
خروج سرکردگانش��ان با خودروهای اختصاصی
خود و بدون هرگونه بازرسی از سوی ارتش سوریه
اصرار دارند اما دولت س��وریه درخواس��ت آنها را
نپذیرفته و تروریستها هم مانع عبور  8دستگاه
اتوبوس حامل مردم کفریا و فوعه به سمت گذرگاه
الراموسه حلب شده است ،اتوبوسها از صبح دیروز
همچنان در ایستهای باند تروریستی جیشالفتح
در سایه س��رما و کوالک شدید گرفتار و متوقف
شدهاند.براساس اطالعات موجود همچنان حدود
 2200فرد مس��لح در محلههای ش��رقی حلب
باق��ی ماندهاند ،البته خبرنگار تس��نیم میگوید:
هنوز معلوم نیس��ت شاید شماری از تروریستها
در این محلهها مخفی ش��ده باشند و تعدادشان
مشخص نیست ،زیرا دروغگویی آنها پایانی ندارد.
مهمترین گروهی که در محله السکری باقی مانده،
گروه تروریس��تی موسوم به نورالدین زنگی است
که با اکثر س��رکردگانش حض��ور دارد ،اکثریت
افراد مس��لح این گروه از ساکنان حلب هستند،
گفته میشود شماری از سرکردگان خارجی این
گروه هم حضور دارند .تروریس��تهای تکفیری
همچنین اتوبوسهای اعزامی از کفریا و فوعه را در
ایستهای بازرسی خود در الراشدین متوقف کرده
و اجازه حرکت به آنها نمیدهند و به همین سبب
بس��یاری از سرنشینان این اتوبوسها که بیمار و
مجروح هستند بهخاطر شرایط سخت آب و هوایی
و س��رمای شدید بشدت در رنج هستند و بدتر از
همه اینکه تروریستهای تکفیری به آنها فحاشی

شبکه جعل تصاویر «کودکان حلب»
لو رفت

نشدهاند مس��تقیما با همتایان روس
خود تماس گرفته و تسلیت بگویند.

■■آلتینتاش ،محافظ اردوغان

پازل

و آنها را تحقیر میکنند .یک
افسر سوری به تسنیم گفت
که دولت س��وریه درخواست
افراد مسلح را رد کرده اما آنها
گفتهاند تنها در مقابل خروج
 10خودروی اختصاصیشان،
اجازه میدهند یک دستگاه اتوبوس حامل ساکنان
کفریا و فوعه خارج شود.
■■برف کفریا و فوعه را فرا گرفت

از صبح دی��روز بارش برف در ش��هرکهای
کفریا و فوعه در حومه ادلب آغاز ش��ده تا دلیل
دیگری برای تاخیر در خروج مردم باشد ،چرا که
خبرهایی در دست است که راهها به سبب شدت
بارش برف اج��ازه حرکت خودروها را نمیدهد.
گزارش ش��ده مردم ک��ه در مقاب��ل اتوبوسها
در می��دان الفوع��ه تجمع کرده بودن��د ،پس از
بارش برف و سرمای ش��دید هوا به منازل خود
بازگش��تهاند و بویژه حال مجروح��ان و بیماران
پس از قرار گرفتن در معرض موج ش��دید سرما
وخیم ش��ده اس��ت ،مردم در انتظار هستند که
بار دیگر زمینه خروج و حرکت به س��مت حلب
فراهم ش��ود .براساس گزارش کمیته بینالمللی
صلیبسرخ از پنجش��نبه  25آذر 25 ،هزار نفر
از افراد مسلح و غیرنظامیان از محلههای شرقی
حلب تا ظهر دوش��نبه  29آذر خارج ش��دهاند و
در مقاب��ل فقط  10اتوب��وس حامل مردم بیمار
و مجروح و خانوادههای ش��هدا از ش��هرکهای
تحت محاص��ره کفریا و فوعه خارج ش��دهاند و
 8اتوبوس همچنین در منطقه الراشدین از سوی
تروریس��تها توقیف ش��دهاند ،شب گذشته هم
 14اتوبوس دیگر وارد کفریا و فوعه ش��دند و در
حال حاضر  21دس��تگاه اتوب��وس آماده انتقال
گروه دیگری از مردم هس��تند که تروریس��تها
همچنان کارشکنی میکنند.

ترتیب داده و در کمال تعجب تأکید کرد آمریکا هیچ
دخالتی در ترور روز دوشنبه سفیر روسیه در آنکارا
نداشته اس��ت .او همچنین اتهامات مطر ح شده از
سوی وزیر خارجه ترکیه علیه آمریکا به دلیل حضور
فتحاهلل گول��ن در ایاالتمتحده را مضحک خواند.
کربی گفت« :وزیر خارج��ه آمریکا در گفتوگوی
خود با وزیر خارجه ترکیه نگرانیهای خود را درباره
برخی لفاظیهایی که در ترکیه در ارتباط با مداخله
آمریکا در ترور س��فیر روسیه به دلیل حضور آقای
ت متحده ش��نیده میشود ،ابراز کرد.
گولن در ایاال 
نکته عجیب آنکه تاکنون هیچ یک از مقامات غربی
و عربی ،پس از حادثه ترور س��فیر روس��یه حاضر

ب��ا افش��اگری روزنام��ه حری��ت
درباره ارتباط افس��ر تروریست پلیس
ضدشورش ترکیه با تیم حفاظت رجب
طیباردوغان ،رئیسجمهور این کشور
بار دیگر نگاهها در مس��اله ترور سفیر
روسیه در آنکارا متوجه کاخ آقسرای
ش��ده است .این روزنامه با وجود همه
سانس��ورها و نظارتهای��ی ک��ه طی
ماههای اخیر توس��ط دولت ترکیه بر
رسانههای اصلی کشور اعمال میشود،
گزارش داد «مولود مرت آلتینتاش»
قاتل س��فیر روس��یه ۸ ،ب��ار محافظ
اردوغان بوده است .این افسر  22ساله
دوش��نبه گذش��ته «آندری کارلوف»
را که از  3س��ال پیش س��فیر روسیه
در ترکیه محس��وب میشد ،در حالی
در نمایش��گاه عکس «روسیه از نگاه
ترکها» با شلیک گلوله از پشت هدف قرار داد که
نقش محافظ او را برعهده داشت .به نوشته حریت،
آلتینتاش بعد از محافظان شخصی اردوغان ،جزو
حلقه دوم کادر امنیتی ریاستجمهوری ترکیه بود.
افشای این موضوع در کنار عکسهای متعددی که
از او در کن��ار اردوغان یا در جلس��ات حزب حاکم
عدالت و توسعه منتش��ر شده است ،ثابت میکند
تکفیریه��ا و عوامل گروههای تروریس��تی فعال
در منطقه تا چه حد بر س��امانه امنیتی این کشور
کنترل دارند که نشاندهنده ضعف کامل حکومت
ترکیه در تامین امنیت اس��ت .در همین رابطه روز
سهشنبه تیم تحقیق روسیه برای یافتن سرنخهایی
درباره عوامل پش��تپرده ترور کارل��وف وارد آنکارا
شد .مقامات ارشد ترک نیز همانند همتایان روس
خ��ود حمله به کارلوف را اقدامی «کام ً
ال حرفهای»
خواندهاند که نمیتواند کار تنها یک فرد باشد و از
پیشبرنامهریزیشده بوده است .این در حالی بود
که مقامات آنکارا در برخورد نخس��ت با ترور اخیر
قصد داش��تند دوباره همه چیز را به گردن مخالف
خارجنشین اردوغان یعنی فتحاهلل گولن بیندازند،
آن هم ب��دون در نظر گرفتن نقش س��ازمانهای
اطالعاتی آمریکا که او را تحت پوشش گرفتهاند .در
همین راستا ،پلیس ترکیه تاکنون  6نفر را در ارتباط
با این حادثه بازداش��ت کرده است که البته به نظر
نمیرسد اقدامی موثر باشد ،چرا که این  6نفر شامل
مادر ،خواهر ،پدر و  2نفر دیگر از بس��تگان آلتین
تاش هس��تند و همچنین زنی که احتماال نقش
همس��ر او را داشته است .کارلوف در مصاحبههای
خود گفته بود هیچگاه از محافظ یا خودروی زرهی
برای حضور در محافل و خارج از محل کار و زندگی
خود استفاده نمیکند.

پارلمان اروپا از نقض گسترده حقوقبشر در بحرین ابراز نگرانی کرد

یورش آلخلیفه به مدافعان شیخ قاسم در الدراز
نیروه��ای امنیت��ی رژی��م
آلخلیفه ،صبح روز سهشنبه
به منزل آیتاهلل عیسیقاسم،
رهبر ش��یعیان این کشور در
منطقه الدراز یورش بردند .در
پی این تعدی مزدوران امنیتی
آلخلیفه،نیروهایانقالبیبحرینیازمردمخواستند
برای حمایت از آیتاهلل عیسی قاسم به خیابانهای
منطقه الدراز بیایند .در پی این فراخوان نیز هزاران
خودرو به س��وری ال��دراز در غرب منامه ،پایتخت
حرکت کردند تا محاصره این منطقه را بش��کنند.
طبق اع�لام منابع بحرینی ،نیروهای امنیتی رژیم
به تحصنکنندگان در میدان الفدا در الدراز یورش
برده و با شلیک گاز اشکآور آنها را سرکوب کردند.
در حالیکه مدافعان شیخ عیسی قاسم با سر دادن
شعارهایی ،بر آمادگی خودشان برای جانفشانی در
دفاع از این روحانی مبارز تأکید کردند .از مس��اجد
و حسینیههای الدراز نیز ب ه دنبال یورش نیروهای
امنیتی فریاد اهللاکبر بهگوش ش��نیده شد .برخی
فعاالن میگویند از چند روز پیش نیروهای امنیتی
رژیم حاکم بر کشور از ورود مواد غذایی به منطقه
الدراز جلوگیری میکنند .جنبش انقالبی «شباب»
در الدراز در صفحه خود روی توئیتر نوشت« :خیال
مردم از سالمتی شیخ قاسم بعد از این هجوم راحت
باش��د .نیروهای مهاجم دست خالی عقبنشینی
کردند» .طبق این گزارش ،ش��یخ عیسی قاسم که
رهبر معنوی انقالب بحرین بهشمار میآید ،پس از
تأسیس کشور بحرین در سال  1971از نجف اشرف
به این کشور بازگش��ت و با اکثریت آرا به مجلس
راه یافت و ت��ا زمان انحالل آن ،عضو مجلس ملی
بحرین بود .رژیم آلخلیفه پیشتر از ش��یخ قاسم
س��لب تابعیت کرده بود که اعتراضات زیادی را در
داخل و خارج برانگیخته اس��ت .مرکز حقوقبش��ر
بحرین سلب تابعیت ش��یخ قاسم را محکوم کرده
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و آن را تصمیمی مس��تبدانه
و مغایر ب��ا قوانین بینالمللی
دانسته اس��ت .وزارت کشور
بحرین در اولی��ن واکنش به
حمل��ه نیروه��ای امنیتی به
منزل رهبر شیعیان این کشور،
آن را اقدامی برای بازداش��ت افراد تحت تعقیب که
باید با دستور قضایی بازداشت شوند ،خواند .وزارت
کشور بحرین در صفحه توئیتر خود به نقل از رئیس
پلیس منطقه «الشمالیه» نوشت این اقدام با دستور
مقامهای قضایی بحرین و برای بازداشت افراد تحت
تعقیب در برخی روس��تاها و همچنین بازرسی از
منازل این افراد به منظ��ور حفظ امنیت و آرامش
انجام شده است.

■■بیانیه نمایندگان اروپایی درباره بحرین

در سایه سرکوب گسترده معترضان در بحرین،
ح��دود  20نماینده پارلمان اروپا با صدور بیانیهای
مش��ترک ،از فدریکا موگرینی ،مسؤول ارشد امور
خارجی و سیاست امنیتی این اتحادیه خواستهاند
تدابی��ر فوری در قبال وخامت اوضاع حقوق بش��ر
بویژه ادامه بازداش��ت حامیان حقوقبشر و فعاالن
سیاس��ی مخالف در این کشور شیخنشین کوچک
اتخ��اذ کند و دولت بحرین را ب��رای آزادی فعاالن
سیاس��ی و حقوق بشر تحت فش��ار قرار دهد .این
نمایندگان در بیانیه خود به اقدام دولت بحرین در
سلب تابعیت از مخالفان و فعاالن و ممنوعالخروج
کردن دهها نفر از فعاالن و مدافعان حقوقبش��ر و
سرکوب گسترده جامعه مدنی و مخالفان سیاسی
اشاره کردند و گفتند حکومت بحرین جمعیت وفاق
را منحل و مجازات زندان شیخ علی سلمان ،دبیرکل
این جمعیت را هم تشدید کرده است .از این گذشته
فاضل عباس ،دبیر کل سابق جمعیت «الوحدوی»
را به جرم انتقاد از تجاوز به یمن به  3س��ال زندان
محکوم کرد.

یک تیم از اف��رادی که با گرفتن
تصویره��ای س��اختگی در کنار
ساختمانهای مخروبه با عنوان«کودکان حلب»
در شبکههای اجتماعی مشتری جلب میکردند
توسط پلیس مصر بازداشت شدند .گفته شده
اس��ت که این تی��م  4نفر از جمل��ه  2کودک
عضو داش��ته و با سوءاس��تفاده از حساس��یت
افکار عمومی جهان به شبیهسازی صحنههای
آوارگی کودکان س��وری مب��ادرت میکردند.
پلیس درباره شگرد کار آنها گفته است این افراد
با ریختن رنگ قرمز روی لباسها و عروس��ک
این دو ک��ودک از آنها در مقابل خانهای ویرانه
تصویرب��رداری و وانم��ود میکردن��د که آنها
کودکان شهر حلب هستند.

تروریست برلین همچنان متواری

پلیس آلمان در عملیاتی گسترده
در جس��توجوی راننده کامیونی
است که دوشنبهشب در بازار کریسمس برلین،
پایتخت این کش��ور جمعی��ت را زیر گرفت و
 12نفر را کش��ت .تنها مظنون دستگیر شده
این اقدام تروریس��تی یک پناهجوی  23ساله
پاکس��تانی بود که سهشنبه به دلیل نبود ادله
کافی مبنی در دس��ت داشتنش در این حمله
آزاد ش��د .به گزارش پایگاه خبری اش��پیگل،
پلیس آلمان در جستوجوی یک مرد تونسی
است که س��ند هویتی وی زیر صندلی راننده
کامیون پیدا شده است.

تیراندازی در اردوگاه عینالحلوه

صب��ح چهارش��نبه در حادث��ه
تیراندازی در عینالحلوه در جنوب
لبنان یک فعال که عضو گروههای مسلح بوده
ترور و یک تن دیگر نیز زخمی ش��دند .در پی
کشته ش��دن «سامر-ن» اهل فلسطین ،تنش
ب��ر اردوگاه عینالحل��وه در صی��دا در جنوب
لبنان حکمفرما شده است .هر از گاهی صدای
شلیک گلوله شنیده میشود و نوعی نگرانی نیز
دانشآموزان مدارس آنروا و خانوادههایشان را
فراگرفته است.

 29کشته در آتشسوزی مکزیک

در انفجار بزرگی در یک بازار فروش
ابزار آتشبازی در نزدیکی پایتخت
مکزی��ک ،دس��تکم  29نفر کش��ته و  70نفر
زخمی شدهاند .محل انفجار به خرابهای سوخته
تبدیل شدهاست .این انفجار مهیب ،سهشنبه به
وق��ت مکزی��ک رخ داده و رویترز میگوید واقعه
بهیادآورن��ده مناطق جنگی بود .طی  10س��ال
گذشته این سومین بار است که در این بازار شلوغ
و پرمشتری ،انفجاری از این دست رخ میدهد.

انفجار  600خودرو
توسط داعش در موصل

در حالیکه عملیات ارتش عراق در
موصل با پیشرویهای خوبی همراه
ش��ده ،داعش در این شهر به بمب و خودروهای
بمبگذاری ش��ده و تکتیراندازه��ا روی آورده
است .در همین راستا ،یک منبع امنیتی در استان
نین��وا اعالم کرد :داعش بی��ش از  ۶۰۰خودروی
بمبگذاریشده از زمان شروع عملیات آزادسازی
موصل منفجر کرده اس��ت .این منبع بیان کرد:
نیروهای مبارزه با تروریسم که وارد موصل شدهاند
پس از تجربهای که طی سالیان گذشته در جنگ
با داعش در مناطق مختلف به دس��ت آوردهاند
عملکرد خوبی داشتهاند.

تونسیها تروریست و خبرنگار
اسرائیلی را محکوم کردند

م��ردم تون��س ب��ا تظاه��رات در
ش��هرهای مختل��ف این کش��ور
اق��دام رژیم صهیونیس��تی در ت��رور مهندس
هموطنشان را محکوم کردند .محمد الزواری،
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما که زندگی
خ��ود را وقف مقاومت فلس��طین کرد ،جمعه
گذشته توسط عوامل موساد به شهادت رسید.
او پشت فرمان خودرو و بیرون منزلش در [شهر
صفاقس] ه��دف گلوله مزدور اس��رائیلی قرار
گرفت .وی کارشناس پهپاد بود و با طرحهای
هوانوردی خ��ود به حماس یاری میرس��اند.
تونسیها همچنین پوشش خبر این ترور توسط
یک خبرنگار اسرائیلی را که متهم به جاسوسی
در مص��ر و عراق اس��ت ،تقبیح کردن��د .او در
پوشش یک گردشگر آلمانی وارد تونس شد در
ی که خبرنگار یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی
حال 
بود و بالفاصله پس از تهیه گزارش خبری از این
کشور گریخت .در حاشیه این تظاهرات عماد
دایم��ی ،نماینده مجلس تونس به پرستیوی
گفت «تروریسم در باور صهیونیستهاست» .او
تاکید کرد آرمان فلس��طین اولویت اول تونس
باقی میماند.

