چالش

سند هشدار به بوش

بوتفلیقه به تاریخ پیوست

سندی که به تازگی منتشر شده نشاندهنده گروهی از دیپلماتهای ارشد
در وزارت خارجه آمریکا به دولت وقت این کش��ور درباره تبعات حمله به عراق
هشدار دادهاند.
اسنادی که به تازگی از طبقه محرمانه خارج شدهاند نشان میدهند قبل از
آماده شدن «جورج دبلیو بوش» ،رئیسجمهور اسبق آمریکا برای حمله به عراق،
مقامهای ارشد وزارت خارجه آمریکا به او هشدار دادهاند حمله برای براندازی دولت
«صدام» ،دیکتاتور معدوم عراق میتواند به ایجاد هرج و مرج داخلی در عراق ،آشوب در
خاورمیانه و تهدید منافع آمریکا منجر شود.
سه دیپلمات کهنهکار خطاب به «کالین پاول» ،وزیر خارجه وقت آمریکا نوشتهاند :اگر
مراقب نباشیم ،تالش برای براندازی رژیم مستقر در بغداد میتواند به آشوب منجر شده و
یک طوفان تمام عیار علیه منافع آمریکا ایجاد کند».
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قاره ثروتمند

تکرار ناکامی ترزا

پارلمان انگلیس به برگزاری همهپرس��ی مج��دد در مورد خروج انگلیس از
اتحادیه اروپا (برگزیت) رأی منفی داد.
قانونگذاران انگلیس��ی در نخس��تین رأیگیری با برگزاری همهپرسی مجدد
درخصوص برگزیت مخالفت کردند .در دومین رأیگیری هم نمایندگان انگلیسی با
 ۴۱۲رأی موافق و  ۲۰۲رأی مخالف با طرح دولت این کشور برای تمدید «ماده ۵۰
معاهده لیسبون» و موکول کردن برگزیت به بعد از تاریخ  ۲۹مارس موافقت کردند.
این رأی به معنی آن اس��ت که دولت انگلیس اکنون بایس��تی برای موکول کردن
برگزی��ت به بعد از تاریخ یادش��ده موافقت اتحادیه اروپا را جل��ب کند .پارلمان انگلیس
چهارش��نبه هم به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق با این اتحادیه رأی منفی
داد .رأیگیری روز چهارشنبه یک روز بعد از آن بود که پارلمان ،توافق دولت «ترزا می»
با اتحادیه اروپا برای خروج را رد کرده بود.

س��خنگوی حزب حاکم الجزای��ر که رهبری آن را بوتفلیق��ه بر عهده دارد،
تأکید کرد که وی دیگر به تاریخ پیوسته است.
حس��ین خلدون پس از اعالم «عبدالعزیز بوتفلیقه» مبنی بر عدم نامزدی
برای پست ریاستجمهوری ،اعالم کرد که او دیگر در تاریخ جای دارد .خلدون
توگ��و با ش��بکه النهار گفت که حزب ت�لاش دارد به آینده نگاه کند و در
در گف 
کنار معترضان باشد.
این سخنان خلدون به عنوان حزبی که رهبری آن را بوتفلیقه برعهده دارد ،یک ضربه
اساس��ی به وی محسوب میش��ود ،از اینرو که وی تالش دارد روند سیاسی پیشرو را به
نحوی به پیش ببرد که خود و نزدیکانش بتوانند همچنان قدرت تصمیمگیری را در دست
داشته باشند .جبهه آزادی بخش ملی الجزایر که پس از استقالل از فرانسه در سال 1962
قدرت را در دست گرفت ،همچنان حزب حاکم این کشور محسوب میشود.

فرادیـد

شنبه  25اسفند  1397شماره 4986

یادداشت

ذرهبین
چین :س��خنگوی وزارت خارجه چین در واکنش
به گزارش س��االنه حقوق بش��ری آمری��کا اعالم کرد،
مثل همیش��ه گزارشهای حقوق بش��ری آمریکا پر از
«تعصبات ایدئولوژیک و اتهامزنیهای بیاساس» بود.
دولت چین به گزارش وزارت خارجه آمریکا در گزارش
ساالنه حقوق بشر سال  ۲۰۱۸آمریکا و اتهامزنیهای
این کش��ور به چین واکنش نشان داد و این گزارش را
«متعصبانه و بیاساس» خوانده است.
امارات :در جلس��ه پنجاه و پنجم جلس��ات اعاده
دادرس��ی مرسی و  ۲۵متهم دیگر در پرونده معروف به
«ورود به زندانها» در روزهای نخست انقالب  ۲۵ژانویه
 ،۲۰۱۱دادگاه گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه امارات
از «تشکیالت غیرقانونی» مسلح حمایت کرده است.
تاجیکس�تان« :سرگئی لیبید اف» رئیس کمیته
اجرایی کش��ورهای همس��ود درخص��وص وضعیت در
مناطق مرزی افغانس��تان همجوار با تاجیکس��تان ابراز
نگرانی کرد .وی در نشست کمیته فرماندهان ستادهای
کل نیروهای مسلح جامعه همسود که اخیرا به میزبانی
تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار شد ،اظهارنظر کرد.

ژاپن :دولت ژاپن از طریق کانالهای دیپلماتیک به
رزمایشهای نظامی روسیه در جزایر اتوروفو و کوناشیری
اعت��راض کرد .دولت ژاپن موضع خود را مبنی بر اینکه
ای��ن جزایر بخش��ی جداییناپذیر از قلمرو این کش��ور
هستند که پس از جنگ جهانی دوم به طور غیرقانونی
اشغال شدهاند ،حفظ میکند .ارتش روسیه روز سهشنبه
رزمایشهای نظامی را در این جزایر آغاز کرد.

نگاه
سازمانها و انجمنهای اسالمی در ن ِپال

ریشه فاجعه نیوزلند
علی تتماج

جهان دیروز باردیگر ش��اهد جنایتی بود که طی آن دهها
نفر به خاک و خون کش��یده شدند .جنایتی بزرگ که باردیگر
قربانیان آن را مسلمانان تشکیل میدادند .ظهر دیروز به وقت
محلی رس��انههای نیوزلندی از وقوع حمله مسلحانه به مسجد
«النور» در ش��هر «کریستچرچ» خبر دادند .حدود دویست نفر
در حال ادای نماز جمعه در این دو مسجد بودند که تروریستها
به س��مت آنها آتش گشودند .این جنایت ضد بشری در حالی
روی داده که در باب آن چند نکته قابل توجه است.
نخس��ت ماهیت عامل تروریستی است .وی یک مسیحی

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

رفتاره��ای دوگان��ه غرب در
مبارزه با تروریس��م و اقدامات آنه��ا علیه مبارزان
با تروریس��م موجب ش��د تا جهان باردیگر شاهد
حملهای تروریس��تی بود که در آن دهها مسلمان
نمازگزار به خاک و خون کشیده شدند.
کش��ورهای غرب��ی در حالی ادع��ای مبارزه با
تروریس��م س��ر میدهند که در عمل ب��ا مواضع و
رفتارهای دوگانه خود ن��ه تنها اقدامی برای پایان
تروریس��م صورت نمیدهند بلکه موجب گسترش
تروریس��م نیز میش��وند .کش��ورهای غربی برای
منافع سیاسی و اقتصادی خود اقدام علیه مبارزان
با تروریس��م را صورت دادهان��د که نمونه آن اقدام
علیه سوریه و متحدانش است حال آنکه به اذعان
جهانیان س��وریه و متحدانش زمینه س��از امنیت
بیشتر در منطقه و جهان شدهاند.
رفتاره��ای مغرضانه غرب گس��تاخی بیش��تر
تروریس��تها را فراهم کرده بوی��ژه اینکه برخی از
همین کش��ورهای غربی از تروریسم برای استمرار
بحران در خاورمیانه اس��تفاده میکنند .روندی که
زمینهس��از گسترش تروریس��م در جهان شده که
نمود آن را در حوادث تروریستی دیروز در نیوزلند
میتوان مشاهده کرد که باردیگر مسلمانان قربانی
آن بودهاند.
درپی حمله تروریستهای مسلح به نمازگزاران
جمعه در دو مس��جد در نیوزلن��د ،حداقل  50نفر
کش��ته و  30تن دیگر مجروح ش��دند .ظهر دیروز
به وقت محلی رسانههای نیوزلندی از وقوع حمله

رادیکال اس��ت که گفته اس��ت تحت تاثیر تروریست نروژی
قرار داش��ته است .ماهیت این فرد نش��ان میدهد که ادعای
محافل رس��انهای و سیاس��ی غربی که همواره تالش کردهاند
تا مس��لمانان را عامل تروریس��م معرفی کنن��د ادعایی واهی
بوده اس��ت و تروریسم موضوعی اس��ت که مذهب و یا ملیت
نمیشناس��د و خطری فکری اس��ت که ریشهای دینی ندارد.
نکت��ه قابل توجه آنکه کش��ورهای غربی با ادع��ای مبارزه با
تروریس��م همواره مس��لمانان را هدف ق��رار دادهاند چنانکه
ادعای همیش��گی آنها این اس��ت که هر تروریستی مسلمان
است هر چند که همه مسلمانان تروریست نیستند.
دوم ماهیت قربانیان این جنایت است .این کشتار در حالی
ص��ورت گرفت ک��ه قربانیان آن مس��لمانان بودهاند که در حال
برگزاری مراسم مذهبی خود بودهاند .بررسی کارنامه اروپا نشان
میدهد که در بس��یاری از کشورهای اروپایی اسالم ستیزی به
یک اصل مبدل ش��ده است از قوانین نژادپرستانه و ضد اسالمی

مسلحانه به مسجد «النور» در شهر «کریستچرچ»
خبر دادند .حدود دویس��ت نفر در حال ادای نماز
جمعه در این دو مس��جد بودند که تروریستها به
س��مت آنها آتش گش��ودند .بعد از اعالم وضعیت
منع آمد و شد در شهر کریستچرچ ،ساختمانهای
نزدیک به محلهای حادثه تخلیه شد.
پلیس ش��رایط را بحران��ی توصیف ک��رده ،اما
جزئیات بیشتری در اختیار رسانهها قرار نداده است.
گفته میشود مهاجم هنوز بازداشت نشده و تیراندازی
ادامه دارد .نخستوزیر نیوزلند طی بیانیهای با محکوم
کردن حمله تروریستی به مسلمانان ،گفت این یکی
از سیاهترین روزهای این کشور بود.
یکی از مهاجمان به نمازگزاران روز جمعه در
نیوزلند ،بهصورت زن��ده از این حمله فیلمبرداری
ک��رده و در رس��انههای جمعی از جمل��ه توئیتر و
فیسبوک به اشتراک گذاشته است .این ضارب که
گفته میش��ود «برنتون تارانت» نام دارد با انتشار
بیانی��های  74صفحهای ،در لحظات پیش از حمله
به مسلمانان در مس��جد میگوید این کار را برای
کاهش نرخ مهاجرت به اروپا انجام میدهد.
پلیس نیوزلند از بازداش��ت  4مظنون مرتبط
ب��ا این حمل��ه تروریس��تی خبر داد ک��ه  3نفر از
آنه��ا مرد و یک نفر زن اس��ت .پلیس میگوید که
چندی��ن خودروی بمبگذاریش��ده را در نزدیک
دو مسجد یافته که مشغول خنثیسازی آنهاست.
پلیس این کش��ور همچنین دس��تور داد که تمام
مس��اجد این کش��ور تا اطالع ثانوی تعطیل شوند.
نخستوزیر استرالیا نیز اعالم کرد یکی از ضاربان

همچون ممنوعیت حجاب گرفته تا آزادی برای اهانت به مقدسات
اسالمی در رسانهها در ابعاد گستردهای صورت میگیرد.
س��وم هدف ادعای عامالن این حمالت تروریستی است.
یک��ی از مهاجمان به نمازگ��زاران بهصورت زنده از این حمله
فیلمب��رداری کرده و در رس��انههای جمعی از جمله توئیتر و
فیسبوک به اش��تراک گذاش��ته اس��ت .این ضارب که گفته
میش��ود «برنتون تارانت» ن��ام دارد با انتش��ار بیانیهای 74
صفحهای ،در لحظات پیش از حمله به مس��لمانان در مسجد
میگوید ای��ن کار را برای کاهش نرخ مهاجرت به اروپا انجام
میدهد .این ادعا در حالی مطرح شده است که مواضع مقامات
اروپایی و حتی اتحادیه اروپا یک اصل اساسی دارد و آن ترویج
هراسافکنی از پناهجویان اس��ت که بخش عمدهای از آنها را
مسلمانان تش��کیل میدهد .آنها چنان موضعگیری میکنند
که گویی پناهجویان عامل تمام کاس��تیها و بحرانهای اروپا
هستند و بر مقابله با آنها تاکید کردهاند .این نوع رفتار موجب

تشدید رفتارهای ضد اسالمی در کشورهای غربی شده است
چنانکه آمارها نشان میدهد حمالت خیابانی به مسلمانان به
شدت افزایش یافته است.
در کنار آنچه در باب جنایت نیوزلند مطرح شد یک نکته
اساسی وجود دارد و آن اینکه گسترش تروریسم در اروپا نتیجه
رفتارهای غرب در س��ایر نقاط جهان است چنانکه نمود آن را
در س��وریه و عراق میتوان مشاهده کرد .تروریسمی که غرب
آن را پرورش داده دامن گیر خود غرب شده که راهکار مقابله
با آن نیز تش��دید خفقان علیه مسلمانان نبوده بلکه همراهی
و حمایت از مبارزان با تروریس��م همچون سوریه و متحدانش
اس��ت که در س��الهای اخیر توانس��تهاند مانع از گس��ترش
تروریس��م ش��وند .نکته نهایی نوع واکنش کشورهای غربی به
جنایت نیوزلند است که همچنان از محکومسازی جنایت علیه
مس��لمانان خودداری و از این جنایت به عنوان مولفهای برای
اعمال فشار بیشتر علیه مسلمانان بهره میگیرند.

منبع عکس

ونزوئال :ش��هر وین میزبان دی��دار وزرای خارجه
روس��یه و ونزوئ�لا پیرام��ون ح��ل بحرانی اس��ت که
کاراکاس ب��ا آن دس��ت و پنجه ن��رم میکند .گفتنی
اس��ت بیش از یک م��اه پیش ،خ��وان گوایدو رئیس
کنگره ملی ونزوئال ،ب��ا برخورداری از حمایت آمریکا،
مش��رعیت نیکالس مادورو را زیر س��وال برد و عنوان
ریاستجمهوری را از وی غصب کرد.

قاره سبز

مسلمانستیزی در اروپا با به خاک و خون کشیدن دهها نمازگزار ابعاد تازهتری گرفت

نماز جمعه خونین نیوزلند

این حمله تررویستی ،اس��ترالیایی بوده است .وی
در کنفرانس مطبوعاتی گفت« :تروریس��ت(های)
افراطی ،راس��تگرا و خش��ن در حملهای شرورانه
و جنایتکاران��ه ،جان تعداد زی��ادی از نیوزلندیها
را گرفتند» .وزیر خارجه اندونزی با محکوم کردن
ای��ن حمله تروریس��تی ،اعالم کرد که س��ه نفر از
اتب��اع آنها در این حمله جان باختند .رس��انههای

محل��ی در نیوزلن��د از دس��تکم دو انفج��ار در
نزدیکی یک ایستگاه قطار در شهر «اوکلند» خبر
میدهند .پلیس در محل حادثه حضور دارد .پیش
گزارش ش��ده بود که بخشهایی از ایستگاه قطار
«بریتوم��ارت» در این ش��هر به دنب��ال گزارش از
وجود اشیای مش��کوک تحت محاصره قرار گرفته
است.

«جاس��یندا آردرن» نخس��توزیر نیوزلن��د
در پ��ی تیران��دازی مرگبار در مس��جدی در این
کش��ور ،در کنفرانس��ی خبری گفت که این کشور
که افراطگرای��ی را رد میکند و همچنان هم باید
اینچنین باشد ،نیوزلند درگیر یکی از تاریکترین
روزه��ای تاریخ بود که پی��ش از این تجربه نکرده
ب��ود .جالب توج��ه آنکه س��ناتور اس��ترالیایی در
بیانیهای عجیب ،علت وقوع حمله تروریس��تی یک
سفیدپوس��ت نژادپرس��ت در نیوزیلند را مهاجرت
ِ
مس��لمانان به این کش��ور خواند و اظهارات تندی
علیه اس�لام و مس��لمانان بیان کرد .وی در ادامه
مدعی ش��د؛ علت واقعی خونری��زی در خیابانهای
نیوزیلند برنامه مهاجرتی اس��ت که به مس��لمانان
دیوانه اجازه میدهد به نیوزیلند مهاجرت کنند.
الزم به ذکر است بسیاری از کشورها این حادثه
تروریستی را محکوم کردند چنانکه «عمرانخان»
نخس��توزیر پاکس��تان حمالت تروریستی به دو
مس��جد در نیوزلند را محکوم کرد.شیخ االزهر نیز
تیراندازی در دو مسجد در نیوزیلند را محکوم کرد
و آنرا نتیجه وخیم گس��ترش پدیده اسالمهراسی
دانس��ت« .فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاس��ت
خارج��ی اتحادی��ه اروپا ،با ص��دور بیانیهای ضمن
محکوم کردن حمالت تروریس��تی به مس��لمانان
در نیوزیلند ،این نوع حمالت را حمله به بش��ریت
توصی��ف ک��رد .جالب توج��ه در مواض��ع مقامات
کش��ورهای غربی آنکه آنها به جای محکومسازی
رفتارهای ضد اس�لامی بر لزوم افزایش محدودیت
علیه مسلمانان تاکید کردند که جای تامل دارد.

محمد زین العابدین
ّ

علیرغ��م وجود مش��کالت فراوان در کش��ور نپال
ت و انجمنهای مسلمانان
بسیاری از گروه ،سازمان ،هیأ 
بریلوی ،قادری ،کش��میری ،وهابی و چشتیّه و ...وجود
دارد .ب��رای فعالیت این س��ازمانها از دولت نپال باید
ال به این س��ازمانها
مجوّز گرفته ش��ود .دولت نپال قب ً
بسیار حسّ ��اس بوده و روی فعالیتهای آنان نظارت نا
محس��وس داشت و خیلی سخت میگرفت امّا در حال
حاضر بعد از فروپاش��ی نظام س��لطنتی (رَاجَ ه) و روی
کار آمدن احزاب سیاس��ی اکنون کمی آسان میگیرد.
گروههای مذهبی اس�لامی که در سیاس��ت این کشور
دخال��ت نمیکنند و فعالیت سیاس��ی ه��م نمیکنند،
میتوانند کمی بهراحتی فعالیت کنند .اکثر سازمانهای
اسالمی در ناحیه ترایی این کشور هستند.
س��ازمانهای مس��لمانان در سراسر کش��ور نپال
فعالیتهای مذهبی گوناگ��ون انجام میدهند .در بین
این س��ازمانها ،سازمانهای حمایت ش��ده عربستان
سعودی و برخی کش��ورهای خلیجنشین عربی بیشتر
فعّال هس��تند و عملکردهای مختلفی انجام میدهند.
مرکز اغلب س��ازمانهای مس��لمانان حامی عربستان
شهر کاتماندو ،مس��جد جامع نپالی است .سازمانهای
وهابیه��ا از طرف برخی کش��ورهای عربی و بهویژه از
کش��ور عربس��تان س��عودی و از ناحیه برخی نهادهای
پاکستان و هند نیز حمایت میشوند.
اینگونه سازمانها بیش از دیگر فرق اسالمی منظم
و فعّال هستند و روز به روز دارند گسترش مییابند و
اغلب بهنام فرقه محمّ دی معروفاند .در سراس��ر نپال
به نظارت این سازمانها ،بسیاری از مساجد ،مدارس،
مدارس عصری ،یتیمخانهه��ا ،خوابگاهها ،کالسهای
قرآنی و تربیتگاهها اداره میش��وند و از عربس��تان و
برخی کش��ورهای عربی پشتوانه مالی میشوند .گفته
میش��ود ،در بعضی از این س��ازمانها نمایندگان آن
کش��ورهای عربی در حال رفت و آمد هس��تند .برخی
این سازمانها در بین مسلمانان فعالیتهای فرهنگی،
اجتماعی و رفاهی نیز انجام میدهند و به مس��لمانان
مس��تضعف نیز کمک میکنند .حکایت میش��ود که
بعض��ی از این س��ازمانها بس��یاری از اعضا و حامیان
خود را در داخل کش��ور نپال تسهیالت تجاری مهیه
میکنند و از درآمد آن تجارت ،سهمی اختصاص داده
میش��ود تا ب��رای ادامه فعالیت در داخل این کش��ور
هزینهش��ود .بدینگونه ای��ن س��ازمانها دیگر نیازی
ندارند از خارج کش��ور ن ِپال حمایت مالی ش��وند بلکه
از داخل این کشور بودجه تأمین میشود.

ُن َجباء اسرائیل را تهدید کرد

روزنامه اس��رائیلی در گزارش��ی با اش��اره ب��ه کنفرانس
ســــر خط
خبری «سیدهاشم الموسوی» ،از قول او نوشت :جنبش
ن ُجَ باء با تشکیل یگان "آزادسازی جوالن" در صدد مبارزه با اسرائیل است.
روزنامه صهیونیستی "جروزالمپست" کنفرانس خبری سخنگوی مقاومت
اس�لامی ن ُجَ باء در واکن��ش به تحریمهای جدید امری��کا علیه این جنبش را
انعکاس داد .جروزالم پست در معرفی ن ُجَ باء افزود :این گروه عراقی که رابطه
نزدیک��ی با ای��ران دارد ،اعالم کرده اس��ت که نیروهای امریکای��ی را اهدافی
مش��روع برای خود میداند .ن ُجَ باء همچنین وعده داده است که در هر جنگ
احتمالی علیه اسرائیل ،در کنار حزباهلل لبنان باشد .منبع اسرائیلی در ادامه
اذعان نمود که مقاومت اسالمی ن ُجَ باء بهدلیل نقش برجسته در شکست دادن
داعش ،در کشور خود از پشتوانه سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار است.
روزنام��ه اس��رائیلی همچنین به نق��ل از اظهارات س��خنگوی ن ُجَ باء در
کنفرانس خبری ،یادآور شد :فشار برای عادیسازی رابطه با اسرائیل ،یکی از
توطئههای امریکا در منطقه اس��ت؛ اما محور مقاومت و بهطور خاص الحشد
الش��عبی عراق بهعنوان جزئی از حاکمیت این کشور ،چنین اجازهای نخواهد
داد .این منبع صهیونیستی در پایان نوشت :الموسوی تصریح کرد که جنبش
ن ُجَ باء با تشکیل یگان "آزادسازی جوالن" در صدد مبارزه با اسرائیل است.
خب��ر دیگر از عراق آنک��ه نماینده ائتالف الفت��ح در پارلمان عراق اعالم
کرد که پیشنویس قانون اخراج نیروهای خارجی تدوین ش��ده اس��ت و این
قانون از جمله مهمترین قوانینی اس��ت که در دور کنونی مجلس بررس��ی و
به رأی گذاش��ته خواهد ش��د« .ش��بکه اخبار العراق» به نقل از این نماینده
الفت��ح گزارش داد که اولویت پارلمان عراق بررس��ی قان��ون اخراج نیروهای
خارجی از این کشور است .وی با بیان این مطلب افزود« :کمیسیون امنیتی
ب��ا فرمانده��ان امنیتی و فرمانده کل دیدار خواهد کرد ت��ا میزان نیاز آن به
نیروهای خارجی با تعیین تابعیت ،تعداد و محل حضورشان معین شود».

ارتش اشغالگر فلسطینیان را زیر آتش گرفت

ادعاهای صهیونیستها
برای بمباران غزه

ارتش صهیونیستی در حالی با بیش از 100
مقـــاوم�ت
حمل��ه غزه را هدف ق��رار داد که در توجیه
این کش��تار ادعا کرده تیم تحقیقاتی ارتش رژیم صهیونیس��تی
بعد از ارزیابیهای اولیه اعالم کرد که ش��لیک راکتها به سمت
تلآویو ،احتماال بر اثر اش��تباه انس��انی و حین عملیات تعمیر و
نگهداری تسلیحات مقاومت بوده است.
در آغازی��ن دقایق دیروز منابع محلی از ش��لیک ش��دن دو
راکت به تلآویو از س��وی نوار غزه خبر دادند .س��خنگوی ارتش
رژیم صهیونیستی از همان ابتدا انگشت اتهام را به سمت حماس

تشدید تقابل کنگره و ترامپ

س��نای آمریکا هم پس از مجلس نمایندگان به پیشنهاد
بحــــ�ر ا ن
لغ��و وضعیت فوقالعادهای که از س��وی رئیسجمهوری
این کشور اعالم شده بود ،رای داد .ترامپ هم متعهد شده این تصمیم کنگره
را وتو کند.
پس از آنکه کنگره آمریکا با ارائه پول مورد نیاز برای ساخت دیوار مرزی
ب��ه ترامپ مخالفت کرد ،وی با اعالم وضعیت فوقالعاده در مرز با مکزیک به
دنبال راهی جایگزین برای دریافت چندین میلیارد دالر با هدف ساخت دیوار
مرزی با مکزیک بود .میچ مککانل ،رهبر اکثریت س��نا به جمهوریخواهان
تاکید کرده بود تا با در مقابل این رأی گیری بایس��تند که در فوریه توس��ط
مجلس نمایندگان تحت رهبری دموکراتها تصویب شده بود.
ترامپ در توئیت خود اعالم کرد که این رأی گیری برای قطعنامه از سوی
سناتورهای جمهوری خواه یک رأی برای نانسی پلوسی ،رهبر دموکرات مجلس
نمایندگان و "جرم" و "مرز باز" دموکراتهاست .جمهوریخواهان که به واسطه
حمای��ت از این اقدام برای پایان دادن به وضعیت فوقالعاده به نفع ترامپ رأی
ندادند ،نگرانند که رؤس��ای مجلس نمایندگان و س��نا احتماالً قدرت کنگره را
برای تأمین مالی دولت به کار بگیرند و از این تاکتیک برای تصویب برنامههای
خودش��ان بهره ببرند .مک کانل گفته که ترامپ براس��اس قوانین موجود عمل
میکند و اگر سناتورها به اختیاراتی که براساس قانون وضعیتهای اضطرار ملی
به رئیسجمهوری داده شده ،عالقهای ندارند ،باید به اصالحیه بزنند.
مایک پنس ،معاون ترامپ در جریان دیدارش با س��ناتورهای جمهوری
خ��واه ت�لاش کرد تا حمایت آنها را از این اق��دام تغییر دهد .خبر دیگر آنکه
رئیسجمه��ور آمریکا در دیدار با نخس��توزیر ایرلند گفت اتحادیه اروپا باید
با واش��نگتن وارد مذاکره تجاری شود ،در غیر این صورت آمریکا بر کاالهای
اروپایی تعرفه سنگین اعمال میکند« .دونالد ترامپ» گفت اروپاییها باید با
واشنگتن وارد مذاکره تجاری شوند.

گرفته و نی��روی هوایی این رژیم نیز حمالت��ی را علیه غزه آغاز
کرد .بع��د از بیانیههای جداگانه حماس و جهاد اس�لامی مبنی
بر اینکه ش��لیک راک��ت کار آنها نبوده و تاکی��د آنها بر پایبندی
ب��ه توافق اخیر آتشبس ،رژیم صهیونیس��تی نی��ز اعالم کرد که
احتماال شلیک این راکتها اشتباهی بوده است.
به نوش��ته روزنامه «هاآرتص» تیم تحقیقات ارتش اسرائیل
میگوی��د که بعد از بررس��یهای اولیه به این نتیجه رس��یده در
حالی که هیأتهای گروههای مقاومت فلسطینی مشغول مالقات
ب��ا میانجیهای مصری بودند ،دو فروند راکت «فجر ا ِم »75حین
عملیات تعمیر و نگهداری به اش��تباه شلیک شدهاند .با این حال
اما ارزیابی تیم تحقیقاتی ارتش صهیونیستی مانع حمالت هوایی
این رژیم به نوار غزه نش��د و به گفته س��خنگوی ارتش اسرائیل،
ح��دود  100نقط��ه متعلق به حم��اس در نوار غ��زه ،هدف قرار
گرفتند .وزارت بهداش��ت غزه اعالم کرد درپی این حمالت ،فقط
چهار نفر به صورت سطحی دچار جراحت شدند.

واکنش سخت به سعودی

س��خنگوی وزارت دفاع یمن با اش��اره به ادامه تحرکات
غ�رب آس�يا
ائت�لاف تحت س��رکردگی س��عودی ها و نق��ض توافق
استکهلم از سوی آنها از واکنش سخت و کوبنده خبر داد.
یحیی سریع اعالم کرد :ائتالف تحت س��رکردگی سعودیها و مزدوران آنها
مسئول مانعتراشی در روند اجرای توافق سوئد هستند .وی از سازمان ملل و نماینده
ویژه آن خواس��ت که موضع کوبندهای در قبال عدم پایبندی ائتالف س��عودی و
مزدوران وابسته به آن به توافق استکهلم و ادامه تحرکات آنها اتخاذ کند.
س��خنگوی وزارت دفاع یمن در عین حال ب��ه متجاوزان و مزدوران آنها
درباره ادامه پایبندی به توافق س��وئد هشدار داد و اعالم کرد :به همان اندازه
ک��ه دولت صنعا به توافق پایبند اس��ت اما صبر و خویش��تنداری ما هم زیاد
ب��ه درازا نمیانجامد و واکنش س��خت و دردناک در ص��ورت ادامه تحرکات
متجاوزان و مزدوران آنها نشان خواهیم داد.
خب��ر دیگر از یمن آنکه هزاران زن یمنی ب��ا برگزاری تظاهراتی در صنعا،
«جنایت ائتالف س��عودی» در اس��تان «حجه» و کشتار غیرنظامیان را محکوم
کردند .جنگندههای ائتالف سعودی در هفته جاری دو بار به غیرنظامیان یمنی
در استان «حجه» حمله کردند؛ در حمله اول (در روز یکشنبه)  43زن و کودک
در «کشر» کشته شدند و در حمله دوم (در روز چهارشنبه) که به یک اتوبوس
حامل غیرنظامیان صورت گرفت ،چهار نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند.
الزم ذکر است مجلس سنای آمریکا قطعنامهای را که خواستار قطع حمایت
نظامی آمریکا از ائتالف تحت رهبری س��عودی در جنگ یمن است به تصویب
رساند .سنا در حالی این قطعنامه را با  ۵۴رأی موافق و  ۴۶رأی مخالف به تصویب
رساند که نمایندگان حزب جمهوریخواه کنترل اکثریت کرسیهای این مجلس
را در اختی��ار دارند .خبر دیگر از یمن آنکه «محمدعلی الحوثی» رئیس کمیته
عالی انقالب یمن ،از پارلمان کشورهای متجاوز به یمن خواست تا همانند مجلس
سنای آمریکا مشارکت دولتهای خود را در جنگ یمن محکوم کنند.

بالگرده��ای رژی��م صهیونیس��تی چندین نقط��ه در جنوب
ن��وار غزه را ه��دف حمله ق��رار دادند و دقایقی بع��د هم صدای
انفجار در یک ش��هرک صهیونیستنش��ین در حومه غزه شنیده
شده اس��ت .بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی مناطق جنوبی
ن��وار غزه از جمله بندر ش��هر «خان یونس» و ش��هرک پیشتر
صهیونیستنشین «نتزاریم» را هدف حمله قرار دادهاند.
دانش��گاه ش��هر الزهرا ،یک ایس��تگاه پلیس و ساختمانی در
منطقه «الواحه» در غرب شهر غزه از دیگر اهدافی است که مورد
حمله بالگردهای رژیم صهیونیس��تی قرار گرفتهاند .س��خنگوی
ارتش رژیم صهیونیستی تأیید کرده است که این رژیم چند نقطه
در نوار غزه را هدف حمله هوایی قرار داده و رسانههای اسرائیلی
نی��ز ادعا کردهاند که مناطق هدفگرفته ش��ده ،س��اختمانهای
متعلق به حماس هس��تند .س��خنگوی ارتش رژیم صهیونیستی
س��اعتی پس از واکنش اولیهاش ،گفت اذع��ان کرد که حمالت
راکتی امشب به تلآویو« ،غافلگیرکننده» بوده است.

خب��ر دیگ��ر از فلس��طین آنکه مقامهای ارش��د تش��کیالت
خودگ��ردان و فتح تغیی��ر لحن آمری��کا درباره جوالن س��وریه
را محک��وم و اعالم کردند ،فرس��تاده آمریکا ب��ه نماینده کمپین
انتخاباتی نخستوزیر رژیم صهیونیستی تبدیل شده است .وزارت
امور خارجه آمریکا برای اولین بار در گزارش حقوق بش��ری خود
بلندیهای جوالن را به جای آنکه منطقهای اشغال شده توصیف
کند آن را منطقهای تحت کنترل اسرائیل توصیف کرده است.
«صائب عریق��ات» مقام ارش��د مذاکرهکننده فلس��طینی و
عضو ارش��د فتح در واکنش به این موضوع اعالم کرد« ،جیسون
گرینبلت» فرس��تاده رئیسجمه��ور آمریکا در ام��ور منطقه ،به
صورت رس��می به رئیس کمپین انتخابات��ی «بنیامین نتانیاهو»
نخستوزیر رژیم صهیونیستی و حزب وی «لیکود» تبدیل شده
اس��ت .خبر دیگر آنکه در ادامه تجاوزات به مسجداالقصی200 ،
شهرکنش��ین صهیونیس��ت به صورت غیرقانونی وارد این مکان
مقدس شدند.

