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شرقاسیا

رنجنامهآوارگانمسلمانروهینگیایی

یاد «آیالن سوری» در میانمار زنده شد

رفتار غیرانس��انی علیه مس��لمانان میانمار
همچنان ادامه دارد و حت��ی کودکان و نوزادان
نی��ز در میانمار هدف این رفتار نامناس��ب قرار
میگیرند .رسانههای جهان تصویری تکاندهنده
از پیکر بیجان یک کودک پناهجوی  16ماهه
روهینگیایی منتشر کردهاند که با صورت روی
لهای کرانه یک رود افتاده اس��ت .انتشار این
گ
تصویر دردناک یادآور ماجرای سال گذشته آیالن
کردی ،کودک خردس��ال و پناهجوی س��وری
است که انتشار تصاویری از جسدش در سواحل
ترکیه بس��یاری از مردم و مقامات را در سراسر
دنیا تکان داد .بر اس��اس گزارش شبکه خبری
س��یانان ،این پناهجوی کوچک از مس��لمان
روهینگی��ا در ایالت راخین در کش��ور میانمار
بود و محمد نام داش��ت .وی و خانوادهاش برای
فرار از خشونتی که علیه مسلمانان روهینگیایی
در میانمار میش��ود از راخین گریخته بودند اما
سرنوش��ت محمد ،برادر 3ساله ،مادر و داییاش
غرق شدن در رودی پر آب در مرز بنگالدش بود.
پدر این کودک در گفتوگو با س��یانان گفت:
«هنگامیکه این تصویر را میبینم ،احس��اس
میکنم بهتر بود میم��ردم .زندگی من در این
دنیا دیگر معنایی ندارد» .مسلمانان روهینگیایی
در میانمار بیش از هر اقلیت دیگری در دنیا مورد
آزار و اذی��ت قرار گرفتهاند .دولت میانمار آنها را
مهاجران بنگالی میداند ،در حالیکه به گفته
بسیاری از ناظران بینالمللی این افراد بومی ایالت
راخین بهحساب میآیند .پدر محمد گفت« :در
روستای ما ،بالگردهای ارتش بهسوی ما شلیک
کردند و سربازان میانماری نیز ما را هدف گلوله
قرار دادند .ما نمیتوانستیم در خانه خود بمانیم
بنابراین فرار کردیم و در جنگل پناه گرفتیم».
پدر این کودک غرقشده گفت آنها برای گریز از
خشونت از روستایی به روستای دیگر میرفتند و
افزود« :من  6روز تمام راه رفتم 4 .روز نتوانستم
برنج بخورم .طی این مدت اصال نخوابیدم .ارتش
در پی مس��لمانان روهینگیایی بود و ما بهطور
مداوم مکان خود را تغییر میدادیم» .پدر محمد
در طول این سفر از خانوادهاش جدا شد و خود
را به رودخانه ناف رس��اند که در مرز کشورهای
بنگالدش و میانمار جاری اس��ت .وی به آب زد
و در نهایت به کمک یک ماهیگیر بنگالدشی از
مرز میانمار خارج شد .این مرد پس از موفقیت
خودش تالش ک��رد خانوادهاش را به بنگالدش
منتق��ل کند .پدر محمد اف��زود« :وقتی پلیس
میانمار متوجه شد عدهای قصد عبور از رودخانه
را دارند ،روی آنها آتش گشود .مرد قایقران برای
فرار از گلول هها با عجله مردم را سوار کرد .قایق
بی��شاز حد پر و س��پس غرق ش��د» .پدر این
خانواده یک روز بعد و در پی یک تماس تلفنی
یگوید:
متوجه حادثه میش��ود .پ��در محمد م 
«تنها رودخانه میداند پیکر چند روهینگیایی
در آب غرق ش��ده اس��ت» .داستان این خانواده
یادآور وقایع دردناکی اس��ت ک��ه خانوادههای
روهینگیا روزانه تجربه میکنند .بر اساس اعالم
س��ازمان بینالمللی مهاجرت ح��دود  34هزار
نف��ر در هفتهها و ماههای اخی��ر از مرز میانمار
و بنگالدش گذش��تهاند .بسیاری از پناهجویان
میانماری از جمله این مرد در اردوگاه پناهجویان
ل��دا در منطقه تکن��اف در جن��وب بنگالدش
یکنند .به گفته این پناهجو زندگی در
زندگی م 
بنگالدش نیز برای مسلمانان روهینگیایی رنجآور
اس��ت .هیچ خان ه و غذایی برای آنها وجود ندارد
و در اردوگاههایی فاقد امکانات به س��ر میبرند
ن که در بنگالدش
اما پناهجویان میگویند همی 
در ترس مداوم قرار ندارند ،برایشان کافی است.
دولت میانمار به رهبری آنگ سان سوچی گفته
است این اتهامات س��اختگی است و در مقابل
فش��ارهای بینالمللی در حفاظت از این اقلیت
مسلمان ایستادگی کرده است اما هفته جاری
پس از انتشار ویدئویی که افسران پلیس میانمار
را در حال ضرب و جرح روس��تاییان روهینگیا
یداد ،دولت میانمار در اقدامی نادر اعالم
نشان م 
کرد موضوع خش��ونت پلیس را بررسی خواهد
کرد .سازمان عفو بینالملل اخیرا ًگزارشی مفصل
منتشر و اعالم کرد خشونت سیستماتیک علیه
مردم روهینگیا احتماالً جنایت علیه بش��ریت
اس��ت .چند روز پیش  23تن از برندگان جایزه
صلح نوبل با انتشار نامهای سرگشاده از سازمان
ملل متحد خواس��تند به بحران انسانی درباره
اقلیت مس��لمان روهینگی��ا در میانمار خاتمه
دهد .در این نامه درباره وقوع تراژدی انس��انی و
«پاکس��ازی نژادی» در میانمار هشدار داده شد
و این ش��خصیتهای بینالمللی از آنگ س��ان
س��وچی که خود یکی از برن��دگان جایزه صلح
نوبل اس��ت ،به دلیل انفعال در مورد حمایت از
مسلمانان روهینگیا انتقاد کردند.

وطن امروز

احیای انقالب  14فوریه با حرکت معترضانه جمعی مردم جزیره به منطقه سکونت محاصره شده شیخ عیسی قاسم

قیام بحرین در جمعه دراز

در آستانه  200روزه شدن محاصره
منطقه محل س��کونت رهبر معنوی
انق�لاب بحرین ،روز ب��ه روز بر حضور
و اعتراض��ات مردم��ی در این کش��ور
افزوده میشود .موج اعتراضات مردمی
در تمام مناطق ش��هری و روس��تایی
جزیره طی یک هفته اخیر و با نزدیک
شدن به روز جمعه که دویستمین روز
محاصره منطقه ال��دراز و بیت آیتاهلل
عیسی قاسم محسوب میشود ،به طور
فزایندهای باال میگیرد و در این میان
تالشهای مذبوحانه رژیم س��رکوبگر
حاک��م برای امنیتی ک��ردن اوضاع به
خشم عمومی دامن زده است .در ادامه
کارزار بینالملل��ی خیابانی و مجازی
«شکس��تن حص��ر  200روزه دراز»
جمعیتهای مختلف سیاسی از عموم
م��ردم در تمام مناط��ق بحرین برای
شرکت در برنامههایی که تا روز جمعه
ادامه خواهد یافت دعوت کردهاند .این
فعالیتها تحت عنوان «عزم و اراده فداییان آیتاهلل
عیسی قاسم را پایانی نیست» صورت میگیرد .بنا به
اخبار منتشره در شبکههای اجتماعی ،تجمع مرکزی
چهارشنبهش��ب در محدوده منزل آیتاهلل عیسی
قاسم یکی از مهمترین برنامههای مردم در اعتراض
ب��ه محاصره این روحانی مبارز در این روزها بود .در
پی تحصن فداییان شیخ عیسی ،میدان الدراز ،میدان
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد ائتالف بینالمللی
ضدداعش به رهبری آمریکا از سال  2012مشغول
بمباران و نابود کردن زیرساختهای کشور سوریه
اس��ت .به گزارش اس��پوتنیک ،س��رهنگ «ایگور
کوناش��نکوف» س��خنگوی وزارت دف��اع روس��یه
همچنین تاکی��د کرد که حم�لات هوایی ائتالف
آمریکایی هیچگاه تاسیس��ات نفتی تحت کنترل
داعش را هدف قرار نداده است .او در پاسخ به اتهام
واشنگتن به مسکو که این کشور را به اجرای سیاست
زمین سوخته در س��وریه متهم کرده است ،گفت:

فدا نام گرفته است .همچنین پیشبینی شده برای
شکس��ت محاصره منطقه الدراز در ش��مال جزیره
بحرین و غرب بندر منامه ،ش��ب جمعه س��اکنان
تمام مناطق جزیره طی یک حرکت جمعی بزرگ با
خودروهای خود یا حتی با پای پیاده به طرف منزل
آیتاهلل عیسی قاسم در روستای الدراز حرکت کنند،
روستایی که با اس��تقرار نیروهای نظامی آلخلیفه

آمریکا از  2012در حال نابودی زیرساختهای سوریه است
«حمالت هوایی جنگندههای روس��ی در س��وریه،
 35هزار عنصر تروریستی را به هالکت رسانده که
از این میان  204نفر از فرماندهان میدانی بودهاند».
کوناش��نکوف تلویحا این اتهام��ات آمریکاییها را
بهخاط��ر بی��رون انداخته ش��دن از مذاکرات صلح
س��وریه دانس��ت و تاکید کرد« :جان برنان ،رئیس

تمدید حالت فوقالعاده در ترکیه برای بار سوم

طرح داعش برای حمله به اینجرلیک
پارلم��ان ترکی��ه ش��امگاه
سهش��نبه تمدی��د وضعیت
فوقالعاده در این کش��ور را
به مدت  3م��اه دیگر تایید
کرد .وضعیت فوقالعاده در
ترکیه پ��س از کودتای ۱۵
ژوئیه  ۲۰۱۶اعالم ش��ده و این سومینبار است
که تمدید میش��ود .تمدید حال��ت فوقالعاده
پیشتر در هیات دول��ت ترکیه تصویب و برای
تایید به پارلمان ارائه ش��ده بود .بهنظر میرسد
دولت و پارلمان ترکیه زیر تاثیر حمله خونین به
کلوب شبانه رینا در استانبول در شب سال نوی
می�لادی ،تصمیم به تمدید حالت فوقالعاده در
کشور گرفتهاند .در این حمله دستکم  ۳۹نفر
جان خود را از دس��ت دادند و حدود  ۶۵نفر نیز
زخمی شدند ۲۷ .نفر از کشتهشدگان شهروندان
خارجی بودند .در همین راستا ،پاتریک کاکبرن،
تحلیلگ��ر برجس��ته روزنام��ه ایندیپندن��ت در
یادداش��ت جدید خود به مس��اله تروریسم در
ترکیه پرداخته و نوش��ته است احتماال حمالت
تروریس��تی در این کش��ور در آین��ده هم ادامه
مییابد .وی در بخش��ی از این یادداشت نوشته
است« :کشتار اخیر  39غیرنظامی در یک باشگاه
شبانه توسط یک فرد مسلح وابسته به داعش در
استانبول ،تازهترین مورد از کشتارهایی است که
در ترکیه رخ داده اس��ت؛ کش��وری که حاال هر
چند هفته یک بار ش��اهد چنین کش��تارهایی
است .شاید این حمالت عامالن مختلفی داشته
باش��د اما جمعا این احساس را در ترکها ایجاد
میکند که در کش��وری زندگی میکنند که هر
روز بیش از پیش ترس��ناک و بیثبات میشود.
اکنون دیگر روش��ن ش��ده دول��ت اردوغان هم
نمیداند برای متوقف ک��ردن این حمالت باید
چه کار کند» .کاکبرن افزود« :احتماال دولت هر
مؤس��س وبس��ایت افش��اگر ویکیلیک��س
میگوید باراک اوبام��ا ،رئیسجمهور آمریکا قصد
دارد از موضوع حمالت سایبری علیه دموکراتها
بهعنوان ابزاری برای «مشروعیتزدایی» از دونالد
ترامپ ،رئیسجمهور منتخب این کشور استفاده
کند .ژولیان آس��انژ که خود بهخاطر افشای اسرار
اطالعاتی آمریکا تحت تعقیب دولت اوباماست در
گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت« :آنها در تالشند
تا مش��روعیت دولت ترامپ را همزمان با ورود وی
به کاخ سفید زیر سوال ببرند .آنها تالش میکنند
تا بگویند ترامپ بهعنوان رئیسجمهور مشروعیت
ندارد ».رویارویی ترامپ و هیالری کلینتون ،نامزد
دموکراته��ا در رقابتهای انتخاباتی  18آبان 95

برگزاری نماز جماعت مغرب و عشا در
شامگاه جمعه در میدان فدا به امامت
ش��یخ عیس��ی قاس��م خواهد بود که
پیامی مضاعف به پادشاه دستنشانده
و متزلزل منامه محس��وب میش��ود،
چرا که این فریضه توسط رژیم حاکم
ممنوع اعالم شده است.

کاری هم کند ،این وضعیت
ادامه یابد ،چ��را که داعش
بی��ش از آن چی��زی بزرگ
و ثروتمند اس��ت که بتوان
آن را از بی��ن برد .این گروه
کامال در ترکیه ریشه دوانده
و هم میتواند از ش��بهنظامیان محلی اس��تفاده
کرده و هم جانیهایی را از خارج به این کش��ور
منتق��ل کند ،یعنی هم��ان کاری که در جریان
حمله به باش��گاه شبانه رینا انجام داد و پیشتر
هم در حمله به فرودگاه «آتاتورک» اس��تانبول
ای��ن کار را ک��رده بود» .به گفت��ه این تحلیلگر
انگلیس��ی ،داعش که زمانی از ترکیه به عنوان
گذرگاهی امن ب��رای انتقال نی��رو و تجهیزات
به س��وریه اس��تفاده میکرد ،حاال به دش��منی
مهم برای آنکارا بدل ش��ده اس��ت .وی در ادامه
یادداش��تش با اش��اره به ورود نظامی ترکیه به
شمال سوریه ،نوشته است ترکیه در این منطقه
دشمنان زیادی از جمله کردها و داعش را دارد
و بعید است در این عملیات نظامی هم به توفیق
چندانی دست یابد.
■■طرح داعش برای حمله به اینجرلیک

سازمان اطالعات عراق طرح داعش برای هدف
قرار دادن پایگاه اینجرلیک ترکیه را که ائتالف
بینالمللی و نیروهای آمریکایی از آن برای حمله
ب��ه مواضع داعش در س��وریه و عراق اس��تفاده
میکنند ،خنثی کرد .روزنامه مدی پرس عراق
نوشت ،بازداش��ت مهندس موصلی در فرودگاه
آتاتورک اس��تانبول قبل از س��فر به س��ودان و
ارجاعش به دس��تگاه قضایی برای مجازات ،این
طرح را فاش کرد .او مامور جمعآوری اطالعات
از پایگاه اینجرلیک شده بود ولی پیش از اجرای
این عملیات ،توس��ط نیروه��ای امنیتی ترکیه
بازداشت و به بغداد منتقل شد.

سازمان س��یا بخوبی از این حقیقت آگاه است که
ائت�لاف بینالمللی از مدتها قبل از آنکه روس��یه
حمالت هوایی در سوریه را آغاز کند ،زیرساختهای
اقتصادی سوریه را نابود میکرد تا دولت مشروع آن
را تا جایی که ممکن است ضعیفتر کند .این مساله
منجر به شکلگیری میلیونها آواره شد».

این در حالی اس��ت که در هفته اخیر آمریکاییها
برای نخستینبار از بمبافکنهای راهبردی بی 52خود
در شمال سوریه علیه گروهک تروریستی جبههالنصره
اس��تفاده کردهان��د .گفت��ه میش��ود تع��داد تلف��ات
تروریستهای النصره در حمله به یک مرکز تجمعشان
در شهر مرزی سرمدا در شمال استان ادلب به  ۴۰نفر
بالغ میش��ود .منابع خبری النصره میگویند که یک
فروند بمبافکن بی ۵۲آمریکایی بیش از  ۵بار این مرکز
را هدف حمله با بمبهای سنگین قرار داده است.

محمود الزهار ،رهبر برجسته حماس:

مقاومت تنها راه آزادی فلسطین است
رهبربرجستهحرکتمقاومت
اسالمی فلسطین گفت تنها
وسیلهای که تمام فلسطین
را به م��ردم آن بازمیگرداند،
مقاومت است .محمود الزهار،
عض��و مطرح دفتر سیاس��ی
جنبش حماس در گفتوگو با تسنیم در غزه گفت:
«اوال باید حقایقی را مورد تأکید قرار دهیم ،اینکه
کرانه باختری و نوار غزه آن طور که برخی دوست
دارند آن را بر زبان برانند ،تمام وطن فلسطینیها
نیست ،بلکه تنها کمتر از  20درصد خاک فلسطین
اس��ت ،اگر ش��ورای امنیت معتقد است سرزمین
اشغالی سال  1967کافی است ،ما میگوییم کافی
نیست و ما آن را نمیپذیریم ،سرزمین ما فلسطین،
تمام فلسطین است» .او همچنین به پیشنویس
محکومیت شهرکسازی رژیم صهیونیستی توسط
شورای امنیت میپردازد و معتقد است حداقل به
صورت نمادین ،طرح صهیونیس��تی را برمال کرد.
الزهار میگوید« :بس��یاری از کش��ورهای عربی و
اس�لامی در مس��ائلی که به غرب اعتم��اد دارند،
رس��وا شدند ،چرا که آنها گمان میکنند ،غرب با
تصویب قطعنامهای برای آنها موافقت خواهد کرد
و اگر چنین امتی��ازی را به آنها داد ،امکان اجرای
آن وج��ود دارد ،ما کام�لا در این زمینه که غرب
و شورای امنیت در صورتی که چنین قطعنامهای
شکس��ت نخ��ورد ،بتواند حتی یک��ی از جنایات
اش��غالگران اسرائیلی را مورد بازخواست قرار دهد
یا یک وجب از خاک فلس��طین را به ما برگرداند،
کامال تردی��د داریم» .از نظر این رهبر سیاس��ی
برجسته حماس ،تنها وسیلهای که تمام فلسطین
را به مردم آن بازمیگرداند ،برنامه مقاومت اس��ت
که او بسیار امیدوارانه به آن نگاه میکند« :به لطف
خداون��د و تالشهای مقاومت و علمای این امت،
چه علمای دینی یا دانش��مندان علوم مختلف ،ما

آسانژ :اوباما به دنبال مشروعیتزدایی از ترامپ است
بشدت تحتالشعاع ایمیلهای
فاش ش��دهای قرارگرفته که
ویکیلیک��س منتش��ر کرده
اس��ت .هک این ایمیلها که
عمدت��اً مربوط به کمیته ملی
ح��زب دموک��رات ()DNC
ی هیالری
و جان پودس��تا ،رئیس س��تاد انتخابات 
کلینتون است ،ضربه سنگینی به ستاد انتخاباتی
وی بود .این ایمیلها به همراه رس��وایی کلینتون
در استفاده از ایمیل شخصی در زمان تصدی مقام

زندانیان بحرینی در زندان مرکزی
جو که اخیرا محل صحنهسازی رژیم
آلخلیفه همراه ب��ا ادعای آنان مبنی
بر حمله به این اس��ارتگاه بوده است
در نامهای درباره ش��رایط اسفبار خود
افش��اگری کردند .ش��بکه تلویزیونی
بحرین��ی اللؤلؤه فاش ک��رد زندانیان
نامهای به مدیریت زندان جو نوشتهاند
که هم��ه ادعاه��ای حکومت بحرین
درب��اره اوضاع داخل ای��ن زندان را رد
میکند و بخشی از درد و رنج آنها را به
تصویر میکشد .در حالی که حکومت
بحرین مدعی انجام وظایف خود در قبال زندانیان
در بحرین است ،زندانیان زندان مرکزی جو خواهان
تامین حقوق اساس��ی خود نظیر دست برداشتن
مسؤوالن زندان از اقدامات علیه زندانیان در زمینه
ادای ش��عائر و فرایض دینی خودش��ان هس��تند.
زندانیان در این نامه همچنین خواهان بهبود شرایط
بهداشتی و اجازه برای ادامه تحصیل خود شدهاند.
■■نخستین حمله آمریکا به النصره

وزارت دفاع روسیه:

وزارت خارج��ه محبوبی��ت
وی را بهط��ور چش��مگیری
کاهش داد و زمینه شکس��ت
مفتضحانه وی را فراهم کرد.
واشنگتن ،مس��کو را به هک
لهای حزب دموکرات و
ایمی 
یکی از دستیاران کلیدی هیالری کلینتون ،نامزد
حزب دموک��رات در انتخابات ریاس��تجمهوری
 2016آمری��کا ،مته��م کرده اس��ت .کرملین این
اتهام را بش��دت رد کرده است .اوباما هفته گذشته

چهارگوشه

انهدام ناوچه سعودی توسط ارتش یمن

■■نامهافشاگرانهزندانیان

و با ردیف��ی از دیوارهای بتونی به طول  3کیلومتر
محاصره شده است .طبق برنامه در ادامه قیام عصر
روز جمعه مقرر ش��ده مردم دست به عصیان مدنی
زده و با حضور در تظاهراتها و تحصنهای خیابانی
اعتراض خود را به محاصره منطقه دراز و حکم سلب
تابعیت و محاکمه مرجعیت بحرین ،آیتاهلل عیسی
قاس��م اعالم کنند .پایان قیام روز جمعه بحرین نیز
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واقعا به مسجداالقصی نزدیک
میشویم».

■■محکومی�ت س�نگین
دختر نوجوان فلس�طینی
توسط اسرائیلیها

دادگاه رژیم صهیونیستی
مرح بکیر ،دختر نوجوان فلس��طینی را به  8سال
و نی��م حبس و پرداخت  10هزار شِ ��کِل -واحد
پول سرزمینهای اشغالی -جریمه محکوم کرده
است .به گزارش خبرگزاری فلسطینی معاً ،دادگاه
مرکزی رژی��م تلآویو مرح  17س��اله را به اتهام
تالش برای حمله با چاقو به شهرکنش��ینان در
محله الشیخ در قدس اشغالی محاکمه کرده است.
مهرماه سال گذشته مرح در حال خروج از مدرسه
بود که نظامیان صهیونیست با گلوله به دستانش
ش��لیک و او را دس��تگیر کردند .گلوله نظامیان
اسرائیلی منجر به آسیبدیدگی استخوان دست
مرح و نیاز وی به پیوند عضله ش��د .این نوجوان
فلسطینی پس از مداوا شدن در بیمارستان ابتدا به
زندان عسقالن ،سپس به زندان الرمله و در نهایت
به زندان شارون منتقل شد .مرح در حالی به دلیل
اته��ام ادعایی رژیم تلآویو و پیش از رس��یدن به
سن قانونی محکوم شده که طی سالهای گذشته
باره��ا گزارشهایی مبنی بر صحنهس��ازی رژیم
صهیونیستی برای قتل و زخمی کردن فلسطینان
معترض در س��رزمینهای اش��غالی منتشر شده
است .مهرماه س��ال گذشته جنبش جوانان ضد
شهرکس��ازی در شهر الخلیل با انتشار ویدئویی
از صحنهسازی نظامیان اسرائیلی برای توجیه قتل
فلسطینیها پرده برداشت .در این تصاویر پیداست
که نظامیان اس��رائیلی یک چاقو را زیر سر فضل
قواسمی ،شهروند فلسطینی که سال گذشته به
دس��ت یک شهرکنشین در شهر الخلیل کشته
شد ،قرار میدهند.
تحریمه��ای جدیدی را علیه روس��یه وضع و 35
ت��ن از دیپلماتهای روس را به اتهام جاسوس��ی
اخ��راج ک��رد .ای��ن در حال��ی بود ک��ه والدیمیر
پوتین ،رئیسجمهور روس��یه گفت وی به اقدامی
تالفیجویانه متوسل نخواهد شد و منتظر اقدامات
سیاسی ترامپ خواهد ماند .ترامپ گفته است در
مقایسه با سیاس��ت خصمانه دولت اوباما در قبال
روس��یه ،دولت وی موضع دوس��تانهتری در قبال
این کشور در پیش خواهد گرفت .ویکیلیکس که
این ایمیلها را منتش��ر کرده ،تصریح کرده است
افش��اگرهایی در کمیته ملی حزب دموکرات این
اطالعات را منتشر کردهاند و روسیه در این زمینه
هیچ دخالتی نداشته است.

ی��گان موش��کی ارت��ش یمن و
انصاراهلل سهشنبه شب یک قایق
تندروی نظامی ائتالف سعودی را در بندر المخا
در استان تعز هدف قرار داد .یگان موشکی یمن
 27نوامبر گذش��ته نیز تع��دادی از قایقهای
نظامی عربستان را در سواحل منطقه ذباب در
بابالمندب در تعز منهدم کرد .در تحولی دیگر،
به گزارش رسانه جنگ یمن ،ارتش این کشور
و نیروهای همپیمان حمله متقابلی را علیه یک
پایگاه نظامی در جن��وب غرب منطقه نجران
عربستان ترتیب دادند که یک بولدوزر فعال در
آنجا منهدم شد.

تشدید تدابیر امنیتی در کربال

پ��س از موج انفجاره��ا در برخی
اس��تانهای عراق بویژه س��امرا و
نجف ،نیروه��ای امنیتی به صورت گس��ترده
از س��اعات اولی��ه بام��داد روز چهارش��نبه در
اس��تان کربال مستقر ش��دهاند .سخنگویی از
بخش اطالعرس��انی فرمانده��ی پلیس کربال
در مصاحب��ه با خبرگزاری «ن��ون» اعالم کرد:
استقرار ایستهای بازرسی و نیروهای امنیتی
اقدامی پیش��گیرانه برای جلوگیری از به خطر
افتادن جان شهروندانمان است .این امر پس از
آن صورت گرفته که اطالعاتی مبنی بر احتمال
وقوع عملیات تروریستی در این استان به دست
ما رسیده است.

ناوشکن روسی در راه فیلیپین

 2کشتی جنگی روسیه در یکی از
بنادر فیلیپین لنگر انداختهاند که
میتواند نشانگر آغاز دورانی جدید از همکاری
نظامی  2کش��ور باشد .ناوشکن ضدزیردریایی
آدمی��رال تریبوتس و کش��تی بوریس بوتوما،
هر دو متعلق به روس��یه ،سهشنبه در لنگرگاه
جنوبی مانیل لنگر انداختند و قرار اس��ت یک
هفته در آنجا بمانند .مقامات نظامی  2کش��ور
قرار اس��ت در طول این م��دت درباره اقدامات
مشترک در مبارزه با تروریسم و دزدی دریایی
در منطقه ،گفتوگو کنند .مس��کو ابراز تمایل
کرده است در آینده تمرینات نظامی مشترکی
را با فیلیپین در منطقه انجام دهد.

استعفای نماینده انگلیس
در اتحادیه اروپا

تنها  3ماه مانده به آغاز مذاکرات
میان لن��دن و اتحادی��ه اروپایی
بر س��ر بریگزیت (خروج بریتانی��ا از اتحادیه
اروپایی) سر ایوان راجرز ،نماینده دائم بریتانیا
در ای��ن اتحادیه بهطور ناگهانی اس��تعفا کرد.
این دومین اس��تعفای یک مقام ارشد بریتانیا
در اتحادیه اروپایی پس از همهپرس��ی تیرماه
گذشته اس��ت .پیشتر جاناتان هیل ،کمیسر
وق��ت انگلیس در اتحادیه اروپایی اس��تعفای
خود را اع�لام کرد .در همهپرس��ی انگلیس،
بهطورکلی ح��دود  52درصد از مردم رأی به
خروج این کشور از اتحادیه اروپایی دادند.
مقاومت

خداحافظی با پدر کاپوچی

هیالریون کاپوچی ،اسقف قدس که توسط
رژیم صهیونیس��تی ،به ایتالیا تبعید شده بود،
روز یکش��نبه در سن  94س��الگی درگذشت.
کاپوچی متول��د  1922در حلب س��وریه بود
و در س��ال  1965به عنوان اس��قف کلیسای
کاتولیک در ش��هر قدس منصوب شد .وی در
سال  1974توسط نظامیان رژیم صهیونیستی
به اتهام حمایت از مقاومت فلس��طین و انتقال
س�لاح برای آنها بازداشت و به  12سال زندان
محکوم ش��د .او  4سال را در زندان سپری کرد
و سپس با وساطت پاپ واتیکان آزاد اما به شهر
رم تبعید شد .اسقف کاپوچی پس از تبعید نیز
از حمایت از آرمان فلسطین دست برنداشت و
به مبارزه خود در این راس��تا در سراسر جهان
ادامه داد .او در ناوگان آزادی س��ال  2009که
در راس��تای اعتراض به محاصره غزه تشکیل
شد ،شرکت داشت .همچنین او در سال 2010
از جمله فعاالن س��وار بر کشتی «مرمره» بود؛
مرمره مورد حمله صهیونیستها قرار گرفت و
 10فعال کش��ته شدند .گفتنی است کاپوچی
نخستین میهمان خارجی امام خمینی پس از
پیروزی انقالب اس�لامی بود و تا پایان عمر بر
آرمان آزادی فلس��طین از اشغال صهیونیستی
ایستادگی کرد و بهعنوان نماد آزادیخواهی و
مقاومت و همزیستی مسیحیان مشرق زمین با
مسلمانان باقی ماند.

