کارشناس رسانهای غرب آسیا در گفت و گو با «حمایت» مطرح کرد

اعتراض

خاطرات کمتر شنیده شده
از مرد میدان

سرزمینهای اشغالی

صدها اســرائیلی تظاهــرات بزرگی را مقابل منــزل نفتالی بنت،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در شــهرک رعنانا به راه انداخته و
تأکید کردند او در حال نابود کردن «اسرائیل» است .آنها در تجمع
خود شعارهایی علیه بنت ســر داده و تأکید کردند« ،مردم خواستار
کشوری یهودی هستند» .این سایتها گزارش دادند ،شنبه هر هفته
دهها راستگرای اســرائیلی با تظاهرات مقابل منزل بنت ،کابینه
او را محکوم و تأکید میکنند اقدامات او موجب ویرانی اســرائیل
میشــوند .برخی از اعضای حزب لیکود در کنست (پارلمان رژیم
صهیونیســتی) نیز گهگاه در این تظاهرات شرکت کردهاند بهویژه
هفته گذشته که شلومو قرای ،مدیر کمپین انتخاباتی حزب لیکود
در تظاهرات شرکت کرد.

کرانه باختری

صدها فلسطینی در حمایت از اسیر «هشام أبو هواش» که به دلیل
اعتصاب غذا و شــرایط جسمانی وخیم هر لحظه امکان شهادتش
وجــود دارد ،در «رام اهلل» تظاهرات کردنــد .تظاهرات کنندگان
پایان بخشیدن به درد و رنج های این اسیر اعتصاب کننده غذا را از
رژیم صهیونیستی خواستار شدند .منابع المیادین تاکید کردند که
فرماندهی جهاد اسالمی تمامی ابزار سیاسی را به منظور محافظت
از ابوهواش و نجات وی به کار گرفته اســت« .جواد بولس» وکیل
اسرای فلسطینی به نقل از پزشکان آگاه از وضعیت سالمتی «هشام
ابوهواش» اسیر اعتصاب کرده فلسطینی تاکید کرد که وی با احتمال
مرگ ناگهانی روبروست.

کیوسک بینالملل

عبداإلله بنکیران دبیر کل حزب عدالت و توسعه مغرب عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیســتی را محکوم و اعالم کرد که موضع ما
تغییر نکرده و نخواهد کرد و بیتردید همچنان بدون هیچ اختالفی
مخالف آن باقــی خواهیم ماند .به گــزارش روزنامه «االهرام»،
بنکیران اضافه کرد :موضع ما به یک دلیل ساده هرگز تغییر نخواهد
کرد ،و آن این است که سیاستهای اشغالگرانه اسرائیل در فلسطین
تغییر نکرده و همچنان زمین برادران فلســطینی را تصاحب و به
آنان تعدی میکند .وی همچنین گفت که وی نســبت بهشتاب
برخی کشورها برای عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی بسیار
متعجب اســت .دبیر کل حزب عدالت و توســعه مغرب همچنین
اظهار کرد که هیچکس نمیتواند حزب ما را به خاطر موضعی که
در خصوص عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی داریم مواخذه
کند یا ما را به اتخاذ موضعی مشخص [در تأیید این عادیسازی]
ملزم سازد .رژیم صهیونیستی و مغرب اواخر سال  ۲۰۲۰و با حمایت
دولت وقت دونالد ترامپ رئیسجمهور پیشین آمریکا ازسرگیری
روابط دیپلماتیک میان خود خبر دادند.

شــرکت برق افغانستان (برشــنا) از تمدید قرارداد واردات برق از
ایران ،ازبکستان ،تاجیکستان و ترکمنستان برای یک سال دیگر
خبر داد .به گــزارش روزنامه «نیشــن»« ،حکمتاهلل میوندی»
سخنگوی شرکت برق افغانســتان (برشنا) اعالم کرد که طالبان
در ماههای اخیر  ۴قرارداد واردات برق به ارزش  ۲۶۰میلیون دالر
را با کشورهای ازبکستان ،تاجیکستان ،ایران و ترکمنستان امضا
کرده اســت .وی با اعالم اینکه توافقات تا پایان سال  ۲۰۲۲امضا
شده ،درباره جزئیات آن گفت که بر اساس این قراردادها  ۲میلیارد
کیلووات برق در ســاعت از ازبکســتان ۱.۵ ،میلیارد کیلووات از
تاجیکستان ۸۰۰ ،میلیون کیلووات از ایران و  ۱.۳میلیون کیلووات
در ساعت از ترکمنستان خریداریشده است .میوندی افزود که این
برق وارداتی قرار است به مشترکین برق در  ۲۶والیت از مجموع ۳۴
والیت افغانستان توزیع شود .شرکت برق افغانستان (برشنا) هفته
گذشته طی اطالعیهای اعالم کرد که «حافظ محمدامین» رئیس
اجرایی این شرکت طی یک سفر رســمی به تاجیکستان قرارداد
تمدید برق وارداتی از این کشور را تا سال  ۲۰۲۲میالدی با شرکت
برق تاجیکستان امضا کرده است.

پارلمان آفریقــای جنوبی واقع در شــهر کیپتــاون دچار یک
آتشسوزی بزرگ شد .به گزارش روزنامه «دیلی میل» ،دود غلیظ
از سقف پارلمان آفریقای جنوبی برخاست؛ دود سیاهی که از فاصله
چند مایلی قابلرؤیت است .نیروهای آتشنشانی آفریقای جنوبی
ساعت پنج بامداد بهوقت محلی بهمحض دریافت گزارشها درباره
آتشسوزی ،خودشان را به پارلمان رساندند .بنا بر گزارشها ،درباره
احتمال شعلهور شــدن آتش و ریزش ساختمان پارلمان آفریقای
جنوبی نگرانیهایــی وجود دارد .دلیل آتشســوزی در پارلمان
آفریقای جنوبی هنوز مشــخص نشده و معلوم نیست که آیا فرد یا
افرادی در آتشگیر افتادهاند یا خیر .سخنگوی اداره آتشنشانی و
امداد کیپتاون اعالم کرد :قیر روی سقف حتی در حال ذوب شدن
است که نشاندهنده گرمای شــدید است .گزارشهایی مبنی بر
ترکهایی در برخی از دیوارها وجود دارد که میتواند نشاندهنده
ریزش باشد .آتشسوزی در پارلمان آفریقای جنوبی چند ساعت بعد
از برگزاری مراسم یادبود درگذشت دسموند توتو اسقف شناختهشده
این کشور در کلیسای جامع ســنت جورج که در نزدیکی پارلمان
واقع است ،رخ داد.

بر اساس گزارش جدیدی مشخص شد که اسالمهراسی در اروپا
در ســال  ۲۰۲۰اگرچه به نقطه بحرانی نرســید ،اما شدیدتر شده
است .به نوشــته روزنامه «ایندیپندنت» ،گزارش  ۸۸۶صفحهای
با عنوان «گزارش اسالمهراســی اروپایی در  "۲۰۲۰به کوشش
«انس بایراکلی» ،استاد روابط بینالملل در دانشگاه ترکیه-آلمان
مستقر در اســتانبول و «فرید حافظ» ،دانشــمند علوم سیاسی از
دانشــگاه جورج تاون تألیف شده اســت .آنها در این گزارش که
ســاالنه و از  ۲۰۱۵منتشرشده ،نوشــتند :با نگاهی به شش سال
قبل بســیاری از ناظران به این اجماع نظر میرســند که وضعیت
اسالمهراســی در اروپا نهتنها بهبود نیافته بلکه وخیمتر هم شده
است .این مؤلفان همچنین نوشــتند ،این یکی از دالیلی بود که
آنها تصویری از یک سیاســتمدار را برای جلد اول نسخه امسال
انتخاب کردند که امانوئل ماکرون ،رئیسجمهوری فرانسه است و
به گفته آنها بهطور گسترده بهعنوان نماینده یک جنبش سیاسی
میانــهرو و جریان اصلی در نظر گرفته میشــود .آنها همچنین
ادامه دادند :همین واقعیت بهمنزله افشــاگری دیگری اســت که
میانهروها در سیاست در رابطه با اسالمهراسی افراطیتر شدهاند.
مسلمانان فرانسوی و اتریشی هدف آماج خشونت وحشیانه دولتی
قــرار گرفتهاند که به نام قوانین «ضد تروریســم» مشــروعیت
گرفته است.
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گروه
بین الملل

همزمان با دومین سالگرد شــهادت فرماندهان مقاومت« ،حمایت» در گفت وگو با کارشناس مطرح جبهه مقاومت،
ناگفته هایی از خاطرات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را منتشر می کند.

مجتبی حیدری کارشناس رسانهای غربآسیا
درخصوص دلیل محبوبیت و جایگاه رفیع شهید
سلیمانی و شــهید ابومهدی المهندس ،تأکید
کرد :مهمترین دلیل محبوبیت ســران مقاومت
این بود که این بزرگواران تنها به عنوان فرمانده
نظامی مطرح نبودند .این افراد کسانی بودند که
در کنار مردم خود و مردم مظلوم منطقه بودند و
اگر مبارزهای هم میکردند ،مبارزه آنها جهاد بود.
اگر یک روز سیل میآمد در کنار مردم مشکالت
آنها را حل میکردند و اگر یک روز داعش حمله
میکرد تا آخرین لحظه کنار مردم بودند.
این فعال رســانهای غربآسیا در ادامه به نقش
حاج قاســم در حفظ تمامیت ارضی کشورهای
محور مقاومت و حاکمیت آنها ،اظهار داشــت:
مشــخصا درخصوص عراق بایــد عرض کنم،
حاج قاســم نه تنها در مبارزه با داعش بلکه در
ایجاد و استقرار حاکمیت مردمی بر عراق نقش
بیبدیل داشــتند .آمریکاییها برنامه داشــتند
تا «پل برمر» را به عنــوان حاکم عراق معرفی
کنند که جمهوری اســامی ایران در آن زمان
مخالفت کرد و بعد از آن بود که انتخابات برگزار
شد و مرجعیت فتوا داد .نقش حاج قاسم در ثبات
عراق و ایســتادگی در برابر نقشههای عراق تا
حدی بــود که وقتی پل برمــر و زلمای خلیلزاد
مذاکرات و پیشنهاداتی را برای عراقیها داشتند،

مســئوالن عراقی از نظر دادن بدون هماهنگی
و نظر خواستن از حاج قاســم که اتفاقا در بغداد
حضور داشت ،پرهیز میکردند و البته حاج قاسم
هم در مسائل راهگشــای مسئوالن عراق بود.
وی در ادامه افزود :عــراق با کمبودبرق مواجه
هست  ،بعضا یک ساعت برق در طول شبانهروز
شرایط ســختی را برای مردم ایجاد کرده است.
حاج قاســم در این شــرایط دیدگاهی را مطرح
کرد که نجاتبخش بخش بزرگی از عراق بود.
ایشان تأکید کرد که برق باید به صورت اقلیمی
در عراق اداره شود تا مشکالت و ضعف مدیریت
به شهرهای دیگر سرایت نکند .حاج قاسم باعث
شد در بصره مشــکل برق با ایجاد یک نیروگاه
تا حدود بســیار زیادی حل شــود و امروز رونق
بصــره هم به دلیل همان درایــت و ابتکار حاج
قاســم است .متاســفانه امروز تنها درخصوص
امور مبارزه با داعش ایشان صحبت میکنیم در
صورتیکه ایشــان یک مدیر مبتکر و متخصص
برای حل مشکالت مردم بود .این در حالی است
که حاج قاسم15 ،روز قبل از فتوای مرجعیت تنها
با 200نفر در مقابل پیشروی سریع داعش ایستاد
و از حرمین شریفین عسکریین دفاع کرده و حتی
در این دفاع از حرم زخمی نیز شد .کانکس مجاور
محل استقرار حاج قاسم در کنار حرمین شریفین،
منفجر شده و ایشان زخمی شدند و حاج قاسم را

ترور سردار سلیمانی آمریکا را رسواتر کرد
ماییــس قربانف کارشــناس رســانه و امور
خاورمیانه روســیه با بیان اینکه سردار شهید
ســلیمانی شــخصیت مبارز با تروریســم با
آوازه جهانی بود ،گفت :ترور ســردار سلیمانی
رســوایی بزرگ برای آمریکا به همراه داشت.
وی گفت:شــهید ســلیمانی یــک قهرمان
ضدتروریســتی قرن بیســت و یکم و مبارز
منحصر به فرد و مردمی بود که هیچگاه خود را
از مردم جدا نکرد.
کارشــناس امور خاورمیانه روسیه معتقد است
که سردار ســلیمانی توانســت همه دشمنان
آمریکا را برای اتحاد با یکدیگر برای مبارزه با
آمریکا متقاعد کند .وی با بیان اینکه سلیمانی

چهره واقعی و زشت آمریکا را یک بار دیگر به
جهانیان نشــان داد ،اضافه کرد :وی صفوف
مبارزه با استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا
را منسجم کرد .قربانف با اشاره به سفر سردار
سلیمانی به مسکو اظهار کرد :این سردار بزرگ
در دیدار با والدیمیــر پوتین رئیس جمهوری
روسیه توانســت در طول چند ساعت موافقت
وی با ورود روسیه به جنگ با تروریست ها در
ســوریه را جلب کند .وی افزود :با تالش های
وی و ورود روسیه به کارزار مبارزه با تروریست
ها ،طرح شوم آنگلوساکسون ها برای خاورمیانه
که ایجاد داعش بخش مهمی از آن بود ،خنثی و
نقش بر آب شد.

میتوان اولین مدافع حرم در سامرا و آنهم قبل
از فتوای مرجعیــت عراق خطاب کرد .البته باید
تأکید کنم ،فتوای مرجعیت عراق مهم بود و در
نجات عراق موثر نیز بود اما قبل از فتوای مراجع
عراق ،این حاج قاســم بود که کمربند امنیت و
دفاع از حرمین شریفین را تشکیل داد.
حیدری در ادامه این گفتوگو با اشــاره به نقش
حاج قاسم در همبستگی مردم منطقه با دولتهای
خود گفت :بیشتر گروههای مقاومت ،جنبه نظامی
مقاومت برایشان اهمیت داشت ولی حاج قاسم به
دنبال همبســتگی بود .عالوه بر همبستگی بین
مردم و دولت ،حاج قاســم تالش بسیاری برای
همبستگی بین فرقههای مختلف داشت .فردی
با حاج قاســم در حال بحث بود و از نظر دیدگاه با
ایشان بشدت مخالف بود ،حاج قاسم گفت من و
شما بر سر «بسماهلل الرحمن الرحیم» که توافق
داریم ،طرف مقابل گفت بله ،حاج قاســم گفت
بســماهلل الرحمن الرحیم حاال بنشینیم و مذاکره
کنیم .حاج قاسم در همسو کردن گروهها و احزاب
عراق که تعداد باالیی دارند بسیار کوشید .این کار
سخت در شــرایطی است که باید بین گروههای
مختلف ،مردم و ایــن گروههای مختلف و جمع
همه آنها با حکومت ارتباط منطقی و معقول ایجاد
میشــد که در آن برهه زمانی حساس ،این تنها
از شخص حاج قاسم ســلیمانی برمیآمد .شاید

به همین دلیل است که عراقیها حرفی را بسیار
تکرار میکنند و آنهم این است؛ «با شهادت حاج
قاسم ،ایران یک سردار از دست داد اما عراق یک
پدر از دست داد چون در ایران حضرت آقا حضور
دارند اما ما دیگر کسی را نداریم»
این کارشناس رســانهای غربآسیا ،خاطرهای
جالب از توجهات حاج قاسم مطرح کرد و افزود:
در کوران نبرد تدمر ،در ســوریه و ایران(تهران)
برف شــدیدی میبارید .در عین اینکه عملیات
در سوریه با سختی بســیار زیادی همراه بود و
جزو محدود عملیاتهایی بود که حاج قاســم
سالح به دست گرفته بود ،در آن شرایط و وسط
ردوبدل شدن تیر و خمپاره ،حاج قاسم با تهران
تماس میگیرد و به فرمانده نیروی قدس تهران
یادآوری میکند که زمســتانهای قبل که من
تهران بودم برای حیواناتی کــه در مقر متعلق
به این نیــرو در تهران ،آذوقــه میبردم و نکند
که االن من نیســتم کسی به فکر آنها نیست .یا
اطالع دقیق دارم که حاج قاســم وسط عملیات
کتاب میخواند .همه این خاطراتی که شــهید
ســلیمانی را کنار هم میگذاریم به این نتیجه
میرســیم که انگار حاج قاســم چندین نفر بود
نه یک نفر .حاج قاســم در غائله یورش داعش
به عراق که بســیاری از مسئوالن عراقی آماده
فرار میشــدند خودش را به بغداد رســاند و در
ماجراهایی که در میدان «التحریر» رخ داد و به
ساحت ایشان اهانت میشد ،در اولین جلسهای
که بین رهبران مقاومت و حاج قاســم شــکل
گرفت ،انتظار این بود که ایشان گالیهای مطرح
کنند نسبت به این روند اما حاج قاسم در همان
جلسه سران مقاومت را به وفاداری و قدردانی از
مردم و کشورشان توصیه کرد.
وی به خاطره شخصی خود از کماالت حاج قاسم
اشــاره کرد و گفت :من خــودم در البوکمال در
پیشانی و خط مقدم مبارزه میدانی با داعش بودم
و این برایم بسیار جای غرور داشت که در جایی
هستم که هیچکس دیگر از محور مقاومت آنجا
نیست و من نزدیکترین نفر به نبرد هستم و کسی
از من جلوتر نرفته است .بسیاری از دوستان در
آن منطقه که همراه من بودند ،خندیدند و وقتی
دلیل را جویا شدم فهمیدم که حاج قاسم با موتور
برای شناسایی ،از ما خیلی جلوتر رفته است.
حیدری در پایان تأکید کرد :حاج قاســم با این
حجم از پهنای وجودی کــه دارد در مقابل نام
اباعبداهلل(ع) به گریه میافتد و در مقابل فرزندان
شــهدا چنین کرنشــی میکند ،امــا در مقابل
آمریکاییها نهایت اقتدار را دارد و ذرهای کوتاه
نمیآید و حتی نامه و پیامهای سران و فرماندهان
آمریکایی را اصال قبول نمیکرد.

جهان اسالم باید قدرشناس شهید سلیمانی باشد
«طارق شریف زاده» مدیر شبکه برخط «سیرت
تی وی» پاکستان ،سردار سپهبد شهید قاسم
ســلیمانی را مظهر ایثار و فداکاری دانســت و
گفت :سردار سلیمانی مسیر مبارزه دلیرانه حق
علیه باطل را روشن کرد لذا ملتهای مسلمان
باید قدرشــناس فداکاریهای ایشان باشند.
وی اظهار داشت :پیش از شهادت سردار قاسم
ســلیمانی ،ایشــان قهرمانی برای ملت ایران
شــناخته میشــدند اما پس از عملیات ترور ،
جهان شــاهد فداکاریهای این سردار دالور
بود و امروز شــهید ســلیمانی یک اسطوره و
ی تمام ملتها محسوب میشود.
قهرمان برا 
شریف زاده ،افزود :بدون شک اقدامات شهید

سلیمانی در مبارزه با ظلم و تروریسم ،مصداق
دفاع از حقوق مظلومان و مبارزه با قدرتهای
مستکبر است به همین دلیل نیروهای ضداسالم
و استعمار برای ترور ایشان دست به دست هم
دادند .این شــخصیت اهل تسنن و کارشناس
امور دینی ،اظهار داشت :سردار شهید سلیمانی
قهرمان و الگوی وفاداری برای نسل جوان به
ویژه جوانان اســامی محسوب میشود و این
باعث واهمه دشــمنان از محبوبیت شخصیت
این شهید واال مقام شده است .وی اظهار داشت:
شهید سلیمانی نقش بسزایی در اعتالی جایگاه
اسالم و بیداری مسلمانان ایفا کرد لذا ما و تمامی
مسلمین جهان باید قدرشناس ایشان باشیم.

ناگفته هایی از حضور حاج قاسم در اتاق عملیات 2006
شــیخ «نعیم قاســم» معاون دبیرکل جنبش حزباهلل لبنان به
مناسبت دومین سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت که
دستآوردهای شهید سلیمانی بسیار زیاد است ،در حقیقت زمانی که
حاج قاسم در سال  ۱۳۷۶( ۱۹۹۸هـ.ش) فرماندهی نیروی قدس
سپاه را بدست گرفت ،منطقه در وضعیت آشفتهای قرار داشت و
از زمانی که این مأموریت را بر عهده گرفت ،تحوالت گستردهای
رخ داد؛ در این زمینه کافی است که یادآور شویم اولین نتیجه مهم

آن پیروزی و آزادسازی اراضی اشغالی لبنان در سال  ۲۰۰۰بود،
یعنی دو سال پس از آن حاج قاسم مأموریت خود را آغاز کرده بود
و به این ترتیب نیروهای اســرائیلی با ذلت از جنوب لبنان خارج
شدند و پس از آن نیز سه بار شاهد پیروزیهای در غزه بودیم .وی
افزود :تالش بیوقفه در سوریه و الحاق سوریه به وضعیت سیاسی
حمایت از محور مقاومت از سال  ۲۰۱۱حال آنکه ارزیابیها این بود
که سوریه طی سه ماه شکست خورده و به پایان میرسد اما کاری

که شهید قاسم سلیمانی کرد ،تأیید ایستادگی و رویارویی درخشان
در سوریه بود ،گذشته از آن حمایت از عراق و تأسیس حشد الشعبی
و بیرون راندن داعش از عراق و سوریه بود و ما حمایتهای بزرگ
از حزباهلل لبنان را فراموش نمیکنیم ،این جنبش در سال ۲۰۰۶
توانست در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی پیروز شود و شهید
قاسم سلیمانی در اتاق عملیات این نبرد حضور داشت و همه این
دستآوردها و غیره ،نتیجه تالش و جهاد شهید سلیمانی بود.

چهره خبر

خشم انگلیسیها از اعطای نشان سلطنتی
به تونی بلر

رددرخواستمصونیتولیعهدسعودی
در دادگاه آمریکا

اعطای نشانه شوالیه به تونی بلر نخست وزیر اسبق انگلیس که به جنگافروزی در عراق معروف است،
باعث خشم فعاالن حقوق بشری انگلیس و عراق شده است.
تصمیم به اعطای نشــان گارتر به «تونی بلر» نخستوزیر اســبق انگلیس که از باالترین مدالهای
ســلطنتی و قدیمیترین مدال شوالیه این کشور به شــمار میرود ،به دلیل
معروف بــودن بلر به عنوان جنایتکار جنگی ،با خشــم مــردم انگلیس
مواجه شد.
تونی بلر در توییتر گفت :افتخار بزرگی اســت که باالترین مدال شوالیه
را از ملکه دریافت کردم.
بلر طی سالهای اخیر به دلیل جنگ عراق با انتقادات زیادی مواجه شد
که با انتشار گزارش چیلکوت در ســال  ۲۰۱۶به اوج خود رسید .بسیاری
از مــردم انگلیس معتقدند تونی بلر به جای دریافت نشــان
شــوالیه باید به خاطر حمله نظامی و اشغال عراق
در دادگاه بینالمللی الهه محاکمه میشــد و در
زندان میبود.

منابع دیپلماتیک فاش کردند که دولت آمریکا درخواســت فوری عربســتان برای اعطای مصونیت به
«محمد بن سلمان» ولیعهد ســعودی را پس از تحوالت اخیر در نبرد قضایی با «سعد الجبری» ،مقام
سابق اطالعاتی سعودی را رد کرد.
این منابع به سعودی لیکس اعالم کردند که وزارت امور خارجه عربستان
درخواســتی را به همتای آمریکایی خود برای اعطای مصونیت به
محمد بن ســلمان ارائه کرده ،زیرا بیم آن دارد که بدترین اتفاق در
این نبرد قضایی در قوه قضاییه آمریکا رخ دهد .به گفته این منابع،
وزارت خارجه آمریکا به این درخواست پاسخ منفی داد و تاکید کرد
که بن سلمان ولیعهدی نیست که مصونیت داشته باشد ،عالوه بر
این ،پروندهای علیه وی وجود دارد که همچنان در دادگاهها بررسی
میشود .روزگذشته منابع دیپلماتیک اعالم کردند که «محمد
بن سلمان» ولیعهد ســعودی اقدامات و حمایت خود را از
البیها در ایاالت متحده آمریکا در نبرد قضایی با «سعد
الجبری» مقام سابق اطالعاتی سعودی تشدید کرد.
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بینالملل
جلد روز
رئیسجمهــور ترکیه گزارش
خالصه عملکرد دولت در سال
 ۲۰۲۱را در رسانههای اجتماعی
منتشــر کرد« .رجــب طیب
اردوغــان ،رئیسجمهور ترکیه
با انتشار گزارشی در رسانههای
اجتماعی دربــاره اقداماتی که در
سال  ۲۰۲۱صورت گرفت ،اعالم
کرد« :در ماه نوامبر  ۶۴.۶میلیارد
لیر از نیازمنــدان حمایت به عمل
آمد ۶ ،هزار و  ۹۶۹جوان معلول در
بخشهای دولتی استخدام شدند.
به گــزارش روزنامه «ینی عصر»،
به  ۷هــزار و  ۱۱۱هموطن معلول و
 ۱۳هزار و  ۲۲۷کودک در مؤسسات نگهداری از کودکان خدماترسانی
شد ۵۰ .خوابگاه دانشــجویی با ظرفیت  ۶۰هزار و  ۳۳۹تخت تکمیل و
در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار گرفت» .در این گزارش آمده
است ۴« :اســتادیوم با ظرفیت کل تماشــاگران  ۵۴هزار و  ۲۵۵نفر به
بهرهبرداری رسید ،با موفقیت از  ۱۶۴رویداد بینالمللی ورزشی ازجمله
فرمول  ۱میزبانی صورت گرفت .درمجموع  ۴۳هزار و  ۸۵۷ساعت پرواز
پهپادی در سال  ۲۰۲۱انجام شد .نیروهای امنیتی قهرمان از  ۱۸۱اقدام
تروریستی ممانعت به عمل آوردند ،شمار تروریستها را در داخل کشور
به زیر  ۱۵۶نفر کاهش یافت و بیش از  ۲۷۰۰عنصر تروریســتی خنثی
شــدند ».اردوغان با تأکید بر اینکه بهواســطه برنامه حذف کیسههای
پالســتیکی از تولید  ۳۵۴هزار تن زباله پالستیکی جلوگیری شد ،تأکید
کرد« :با جلوگیری از واردات مواد خام پالســتیکی ،حدود  ۲.۴۴میلیارد
لیره صرفهجویی شد .میزان منطقه حفاظتشده دریاچه سالدا که یکی
از شــگفتیهای طبیعت اســت را  ۷برابر افزایش دادند .کار برای ثبت
این دریاچه در فهرســت میراث جهانی یونســکو آغازشده است» .وی
با یادآوری اینکه مســاحتی به وسعت  ۲۱هزار و  ۶۱۴مترمربع در فالت
آیدر را بهعنوان منطقهای که باید بهشدت تحت حفاظت قرار گیرد ،ثبت
کردند ،توضیح داد« :تمام وســایل نقلیه موجود در فالت را به پارکینگ
زیرزمینی با ظرفیت  ۱۹۱۷منتقل کردهایم .فاز اول خانهها و مغازههایی را
که بعد از زلزله ازمیر شروع به ساخت کردهاند ،تحویل دادیم .امیدواریم در
مدتزمان کوتاهی قسمتهای باقیمانده را تکمیل کنیم».

عکس نوشت

بارش برف در منطقه تبوک در شمال عربستان موجب سفیدپوش شدن
این منطقه و اســتقبال مردم برای لذت بردن از آبوهوای منطقه شــد.
شبکه االخباریه عربستان تصاویری را منتشر کرد که نشان میدهد برف
کوهستان اللوز را ســفیدپوش کرده و اهالی منطقه برای استفاده از این
آبوهوا به بلندترین قله این کوهستان رفتهاند.

گزارش

چراغ سبز پنتاگون به برخورد نظامی
با ناآرامیهای داخلی

وزارت دفاع آمریکا در آستانه نخستین سالگرد هجوم هواداران دونالد ترامپ
رئیسجمهوری وقت این کشور به ســاختمان کنگره ،به دنبال تسهیل و
تسریعفرآینداستقرارنیروهاینظامیدرپایتختدرصورتبروزناآرامیهای
داخلیهستند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یادداشت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا نوشت که
وی تصمیم گرفته تا روند تأیید واکنش نظامی احتمالی به ناآرامیهای داخلی
در پایتخت را تسهیل کند .در یادداشت آستین آمده که به دستور وی مقررشده
که هرگونه درخواست برای مداخله گارد ملی در واشنگتن دی سی بهصورت
مستقیم به دبیرخانه اجرایی وزارت دفاع ارائه شود تا از تأخیر در تصمیمگیری
در این خصوص جلوگیری شود .خبرگزاری فرانسه نوشت که در صورت بروز
ناآرامیهای داخلی در آمریکا تنها رئیس پنتاگون اختیار تصمیمگیری برای
مداخله نیروهای گارد ملی را خواهد داشت .جان کربی ،سخنگوی پنتاگون
در خصوص این دستورالعمل گفت :وزارت دفاع با شفافسازی و تسهیل در
روند ارائه درخواست جهت فرآیند اقدام و مداخله ،قادر خواهد بود بهسرعت
و بهگونهای مؤثر واکنش نشــان دهد .در گذشته از واکنش کند و دیرهنگام
نیروهای گارد ملی پنتاگون در جریان حمله ششم ژانویه گذشته به ساختمان
کنگره انتقاد شده بود .پایتخت آمریکا در تقسیمات کشوری بخشی مجزا از
ایالتهای ۵۰گانه بوده و دارای ساختار خاص اداری و اجرایی است .به همین
دلیل مقامهای محلی واشنگتن در صورت بروز هرگونه ناآرامی بهتنهایی
صالحیت اعزام نیروهای ارتش ،پلیس یا گارد ملی را به محوطه کنگره ندارند
چراکهنهادقانونگذاریآمریکاوساختمانآنزیرمجموعهدولتفدرالاست.

تکرار ماجرای آتش زدن خودروها
در شب سال نو فرانسوی ها

مقامات فرانسه اعالم کردند که امسال در جریان جشنهای سال نو میالدی
در سراسر این کشور ،معترضان درمجموع ۸۷۴خودرو را به آتش کشیدهاند.
به گزارش یورونیوز ،بااینحال ،وزارت کشور فرانسه میگوید که این تعداد،
بسیار کمتر از آمارهای سال  ۲۰۱۹میالدی بوده است .مقامات همچنین از
افزایش شمار افراد بازداشتشده خبر دادند .پس از شورشهای سال ۲۰۰۵
میالدی که در جریان آن معترضان به سیاســتهای دولت در چند شــهر
خودروها را آتش زدند ،این کار عم ً
ال به یک رویداد ساالنه در حومه شهرهای
فرانسه تبدیلشده است؛ یعنی در جاهایی که ساکنان آن را عمدت ًا مهاجران و
افراد با درآمد پایین تشکیل میدهند .بنا بر گزارش رسانههای فرانسه ،امسال
حدود  ۹۵هزار نفر از پرســنل پلیس و ژاندارمری و همچنین  ۳۲هزار نفر از
نیروهایآتشنشانوپرسنلامنیتیفرانسهدرجریانجشنهایسالنوبسیج
شدهبودندتاامنیتمناطقمسکونیراتأمینکنند.فرانسهدرپیواکسیناسیون
عمومی ،بسیاری از محدودیتهای اجتماعی ناشی از همهگیری ویروس
کرونا را لغو کرده بود؛ اما نگرانیها از گســترش ســویه جدید این ویروس
موسوم به «اومیکرون» باعث شد که دولت بار دیگر محدودیتهایی را در
آستانه سال جدید میالدی وضع کند .به همین دلیل از روز دوشنبه  ۳ژانویه،
تجمعات عمومی در فضاهای بسته به حداکثر  ۲۰۰۰نفر محدود و دورکاری
برای افرادی که قادر به انجام آن هستند ،اجباری میشود.

