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دانمارک: به دنب��ال تصویب قانونی در دانمارک 
ک��ه اس��تفاده از روبنده  در اماک��ن عمومی را ممنوع 
می کند، جوانی ۲۸ ساله به اولین زنی بدل شد که در 
دانمارک تحت این قانون جریمه شده است. همچنین 
به او اعالم شد که جریمه ای هزار کرونی معادل ۱۵۶ 
دالر ) ۱۳۴ یورو( برای وی مقرر ش��ده و برگ جریمه 

به وسیله پست به وی داده می شود. 

الجزائر: ارت��ش الجزائر هویت چهار تروریس��ت 
کش��ته ش��ده در جریان عملیات امنیت��ی در منطقه 
»بیسی« را اعالم کرد. طبق اعالم ارتش الجزائر، یکی 
از ای��ن افراد »حمودی عم��ار« از ایالت الطارف ملقب 
به »امیر الش��رق« از فرماندهان القاعده در بالد مغرب 
)ش��مال آفریقا( است که در سال ۱۹۹۴ به گروه های 

مسلح پیوسته است.

افغانس�تان: مناب��ع محل��ی در والی��ت ارزگان 
افغانستان اعالم کردند که طالبان با راه اندازی حمالت 
گروهی، یک پایگاه ارتش افغانستان را در شهر »چنارتو« 
این والیت تصرف کرده اند. رئیس پلیس ش��هر چنارتو 
گف��ت که در پایگاه ارتش ملی افغانس��تان حدود ۱۰۰ 
سرباز مشغول انجام وظیفه بودند که پس از این حمله، 

ارتباط آنها با فرماندهی پایگاه قطع شده است.

زیمبابوه: »نلس��ون چامیس��ا« رهب��ر معارضان 
زیمبابوه ضمن رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری این 
کشور، آن را »کذب« خواند. چامیسا در توییتر نوشت: 
»رس��وایی کمیته انتخابات که نتایج کذب و دروغین 
را منتش��ر کرده اس��ت، مایه تأسف اس��ت.« چامیسا 
همچنین تأکید کرد که کمیته انتخابات بایستی نتایج 

صحیح مورد تأیید احزاب را منتشر کند.

ذرهبین

تجمع گسترده برای آزادی شیخ زکزاکی
هزاران نیجریه ای برای آزادی ش��یخ زکزاک��ی تجمع کردند. نیجریه ای ها 
با تجمع در مسجد ملی آبوجا و انتشار هشتگ FreeZakzaky، آزادی  شیخ 
زکزاکی رات خواستار شدند. هزاران نیجریه ای با انتقاد شدید از بوهارِی، وی را 
دیکتاتور خواندند. آن ها از بوهارِی خواستند تا شیخ زکزاکی و همسرش را پس 

از ۲ سال تحمل حبِس بدون ارتباط با دنیای خارج آزاد کند.
 الزم به ذکر اس��ت زکزاکی در حالی در بازداشت به سر می برد که گزارش ها از 
ش��رایط جس��می نامطلوب وی حکایت دارد. به رغم آنکه دادگاه نیجریه بر لزوم آزادی 
وی تاکید کرده اما دولتمردان این کش��ور از اق��دام در این جهت خودداری کرده اند که 
بر وخامت اوضاع وی افزوده اس��ت. سکوت نهادهای مدعی حقوق بشر بویژه کشورهای 
غربی در برابر این وضعیت زمینه ساز تشدید شرایط سخت برای زکزاکی و حامیان وی 

شده است. 

حقوق بشر
تحریم تالفی جویانه ترکیه 

رئیس جمهور ترکیه گفت که این کش��ور در واکنش به تحریم وزرای کشور 
و دادگستری ترکیه، دو وزیر آمریکا را تحریم می کند. در حالی که تنش ها بین 
واش��نگتن و آنکارا بر س��ر برخی اتباع زندانی آمریکا از قبیل »اندرو برانسون« 
ادام��ه دارد، رئیس جمهور ترکیه در یک س��خنرانی از اق��دام تالفی جویانه این 
کش��ور در پاس��خ به تحریم وزرای کشور و دادگس��تری ترکیه خبر داد. »رجب 
طی��ب اردوغان« گفت که تصمیم )واش��نگتن( در توقیف دارایی های وزرای کش��ور 
و دادگس��تری ترکیه در آمریکا، غیرمنطقی اس��ت. ترکیه هم هم��ه دارایی های وزرای 
دادگس��تری و کشور آمریکا را توقیف خواهد کرد )البته( اگر دارایی داشته باشند«. الزم 
ب��ه ذکر اس��ت در همین حال رئیس جمه��ور ترکیه در انتقاد از اق��دام آمریکا در اعمال 
تحری��م ض��د ترکیه گفت که این اقدام بی احترامی و اهانت جدی به ترکیه بود و در آن 

هیچ نشانه ای از مشارکت راهبردی بین دو کشور دیده نمی شود.

چالش
واشنگتن مسئول مشکالت پاکستان

وزیر امور خارجه موقت پاکس��تان با اشاره به خسارت هایی که این کشور به 
خاطر ائتالف با آمریکا در جنگ افغانس��تان متحمل ش��ده واشنگتن را مسئول 
مش��کالت کنونی اسالم آباد دانست.»عبداهلل حس��ین هارون« وزیر امور خارجه 
موقت پاکستان در گفت و گو با خبرنگاران از سیاست های دوگانه واشنگتن در 
قبال کش��ورش انتقاد کرد. وی افزود: پاکستان هرگز اتهامات بی اساس آمریکا به 

بهانه مناطق قبایلی را نمی پذیرد.
 عبداهلل حس��ین هارون با اش��اره به خسارت هایی که پاکس��تان به خاطر ائتالف با 
آمریکا در جنگ افغانستان متحمل شده واشنگتن را مسئول مشکالت کنونی اسالم آباد 
دانست. وی افزود: پاکستان در مبارزه با تروریسم که ۱7 سال است ادامه دارد فداکاری 
زیادی انجام داد اما آمریکا بدون توجه به این موضوع اتهامات خود علیه این کش��ور را 

ادامه می دهد. پاکستان سیاست خارجی جدید و مستقلی را در پیش خواهد گرفت.

شبه قاره 

اصرار برای چیست؟
علی تتماج

پومپئو وزی��ر امور خارجه آمری��کا در جدیدترین موضع 
گیری درباره کره شمالی از استمرار تحریم ها علیه این کشور 
گفته اس��ت. این اقدام در حالی ص��ورت می گیرد که آمریکا 
بارها ادعای مذاکره با این کش��ور را مط��رح و حتی دیداری 
میان ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره ش��مالی برگزار شده 
است. حال این سوال مطرح می شود که چرا آمریکا همچنان 

به سیاست تحریم ادامه می دهد.؟ 
پاسخ به این پرسش را رفتارهای آمریکا در منطقه می توان 
مشاهده کرد. آمریکا در حالی به تحریم کره شمالی تاکید می 
کند که همزمان در نشس��ت اس��ه آن از سرمایه گذاری ۳۰۰ 
میلیون دالری در منطقه برای آنچه تامین امنیت متحدانش 
نامی��ده صحبت کرده اس��ت. ن��وع رفتارهای آمریکا نش��ان 
می دهد که این کش��ور به دنبال آن اس��ت تا خود را متحدی 
قابل اعتماد معرفی نماید لذا استمرار تحریم های کره شمالی 
را مولفه ای برای نش��ان دادن این تعهد به متحدان منطقه ای 

خود می داند.
 نکته دیگر آنکه آمریکا به دنبال استمرار بحران در شرق 
آسیاس��ت تا سیاست فروش تس��لیحات در منطقه را اجرایی 

س��ازد. تحریم ها و اعمال فش��ارها علیه کره شمالی مولفه ای 
برای رسیدن به این اهداف است.

 نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت نوع رفتار آمریکا 
در قبال چین اس��ت. ترامپ بارها ای��ن جمله را مطرح کرده 
اس��ت که چین باید پاس��خگوی رفتارهای خود در قبال این 
کشور باشد و نمی تواند از کره شمالی به عنوان مولفه ای برای 
فشار بر واشنگتن بهره گیرد. با توجه به وابستگی کره شمالی 
ب��ه چین می توان گفت که آمریکا تالش دارد تا با تحریم های 
گس��ترده کره ش��مالی فش��ارها بر پکن را ادامه دهند تا این 

کشور را وادار به تسلیم شدن نماید. 
نکته دیگ��ر نوع رفتار آمریکا در قبال خود کره ش��مالی 
است. آمریکا در حالی از مذاکره با کره شمالی گفته که عمال 

دس��ت برتر با پیونگ یانگ بوده و واش��نگتن اجبارا به سمت 
مذاکره پیش رفته است این رویکرد برای آمریکا یک شکست 
بزرگ اس��ت لذا به دنبال تغییر این موازنه اس��ت. آمریکا در 
حالی از ادامه تحریم ها می گوید که محافل رس��انه ای غربی 
نی��ز هر روز گزارش هایی از بحران اقتصادی در کره ش��مالی 
خبر می دهند. آمریکا با این ترفند می خواهد چنان القا سازد 
که رویکرد آتی کره ش��مالی از روی ضعف و ناتوانی اس��ت تا 
با این تصور تحریم ها علیه س��ایر کشورها را نیز توجیه نماید. 
به هر تقدیر رفتار آمریکا بیانگر این مهم اس��ت که این کشور 
همچنان در تصور قدرت برتر است و با این القاها می خواهد تا 
انزوای جهانی خود را پنهان و بحران  س��ازی های جهانی خود 

را امری مجاز برای تحقق امنیت جهانی معرفی نماید. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه این روزها در حالی بسیاری از گ�زارش 
مناطق جهان با بحران های امنیتی مواجه است که 
شواهد امر نشان می دهد سرنخ تمام آنها در نهایت 
به آمریکایی می رس��د که همواره بحران سازی را 

عامل رسیدن به اهدافش می داند. 
صحنه جهانی همچنان گرفتار سیاس��ت های 
بحران ساز آمریکاست چنانکه  وزیر بهداشت یمن 
تاکید می کند تمامی جنایت ها با چراغ سبز آمریکا 
انجام می شود، جنایتی که وجدان جهانی را به لرزه 
درآورده اس��ت. طاها المتوکل وزیر بهداشت یمن 
در کنفرانس خبری درباره اقدام ائتالف سعودی در 
حمله به ش��هر الحدیده یمن و کشتار غیرنظامیان 
گفت: ائتالف سعودی دست به جنایت وحشتناکی 
زد و با حمله به ش��هر الحدیده بیمارستان الثوره، 
بازار ماهی فروش��ان و یک آمبوالنس را در ش��هر 
الحدیده هدف قرار داد. این کش��تار ضد بشری با 
حمای��ت  آمریکا صورت گرفته اس��ت. الزم به ذکر 

اس��ت در پاسخ به این جنایت ارتش و کمیته های 
مردم��ی یمن مواضع مزدوران متجاوز را در ش��هر 

المصلوب در جوف موشک باران کردند.
در عراق نیز در ادامه سیاس��ت های بحران ساز 
مقام��ات آمریکای��ی در رایزنی ب��ا مقامات منطقه 
کردس��تان ع��راق، همس��و ب��ا خواس��ت اربیل بر 
ضرورت بازگش��ت نیروهای پیش��مرگه به مناطق 

مورد منازعه در این کشور تاکید کردند.
از سوریه نیز خبر می رسد که آمریکا همچنان 
کانون اصلی تروریس��م پروری است چنانکه »ماریا 
زاخارووا« س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه 
تاکید کرد که گروهک موس��وم به “کاله سفیدها” 

ارتباط تنگاتنگی با تروریس��تها در سوریه داشتند 
و به ت��داوم بح��ران در این کش��ور دام��ن زدند. 
تروریس��ت هایی که تحت حمایت آمریکا بوده اند و 
اخیرا نیز آمریکا عامل فراری دادن کاله س��فید ها 
از سوریه بوده است. البته این سیاست ها نتیجه ای 
به همراه نداش��ته چنانکه در ناکام��ی دیگر برای 
واش��نگتن یک کش��تی بزرگ باری سوریه پس از 
س��ال ها از تنگه »بُسفر« در ش��هر استانبول عبور 
ک��رد و عازم دریای س��یاه ش��د. همچنین »کای 
کیانجین«، س��فیر چین در دمشق در مصاحبه ای 
تمایل کش��ورش را برای اعزام نی��روی نظامی به 
سوریه جهت کمک به ارتش این کشور در عملیات 

آزادس��ازی ادلب اعالم کرده اس��ت. از سوی دیگر 
مع��اون رئیس ش��ورای اجرای��ی جنبش حزب اهلل 
تصریح کرد که شکس��ت تروریس��ت ها در جنوب 
سوریه همه طرح های آمریکا و رژیم صهیونیستی 
در جنوب سوریه را خنثی کرد. همچنین دبیرکل 
وزارت حمل ونق��ل اردن اعالم ک��رد که به زودی 
با طرف س��وری به منظور بررس��ی امور مربوط به 
ازسرگیری حمل ونقل کاالها به سوریه و بالعکس، 

نشست تشکیل می دهند. 
در فلس��طین نی��ز رژیم صهیونیس��تی تحت 
حمای��ت آمریکا به کش��تار و جنای��ت می پردازد 
چنانک��ه ۲ فعال س��وئدی حاضر در کش��تی »لغو 

محاصره غزه« فاش کردند که در جریان بازداشت 
به دس��ت نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی مورد 
شکنجه قرار گرفته و وس��ایل آنها به سرقت رفته 
اس��ت. ارتش رژیم صهیونیس��تی پ��س از توقیف 
کش��تی، آن را هم��راه با تمامی سرنش��ینانش به 
بندر اس��دود منتقل کرد و کمک های بشردوستانه 
ارس��الی برای س��اکنان غزه را نیز مصادره و غارت 
کرد. الزم به ذکر اس��ت یک نوجوان فلسطینی که 
طی راهپیمایی های در مرز غزه زخمی ش��ده بود، 
به ش��هادت رس��ید. همچنین یک نهاد غیردولتی 
ویژه امور اس��را اعالم ک��رد هم اکنون ۳۰۰ کودک 
فلس��طینی در زندان ه��ای رژی��م صهیونیس��تی 
محبوس هستند. در این میان داماد دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در تالش اس��ت که آژانس 
امدادرس��ان و کاریاب��ی برای آوارگان فلس��طینی 
)آن��روا( را که غذا و خدم��ات اولیه برای میلیون ها 
پناهجوی فلس��طینی در طول دهه های گذش��ته 

فراهم کرده است، تعطیل کند.

آمریکا همچنان اولین بحران ساز

سرنخهایخونینیکهبهکاخسفیدمیرسد


