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س�ودان: کمیت��ه مرکزی پزش��کان س��ودان از 
کش��ته ش��دن پنج نفر در تظاهرات هزاران نفری در 
این کش��ور خبر داد. در بیانیه این کمیته آمده اس��ت 
که به دنبال مرگ »م��آب حنفی« و مهندس »احمد 
ابراهیم تبی��دی« و یک فرد دیگر ب��ا هویت نامعلوم، 

شمار کشته های تظاهرات به پنج نفر رسید.

عربستان: شاهزاده منتقد سعودی مشهور به مشاور 
محمد بن نایف ولیعهد س��ابق س��عودی از سیاستهای 
خارجی کنونی رژیم سعودی انتقاد کرد. مشاور محمد 
بن نایف در صفحه ش��خصی خ��ود در پایگاه اجتماعی 
توئیتر نوشت: سیاس��ت خارجی عربستان سعودی در 
دوران ولیعهدی ش��اهزاده محمد بن سلمان سیاستی 
هجومی ، خش��ن و پر تنش است به طوری که ولیعهد 
س��عودی راهبردهایی را دنبال می کند که به بی ثباتی 
در منطقه می انجامد از این رو این سیاس��تها، منطقه 

مهمی از جهان را در معرض خطر قرار می دهد.

چین: سران اتحادیه اروپا و چین در تالش هستند 
تا برای رسیدن به متن بیانیه مشترک نشست تجاری 
آت��ی دو طرف به توافق برس��ند. س��ران اتحادیه اروپا 
این هفته )س��ه ش��نبه( با لی که چیانگ، نخست وزیر 
چین، در بروکس��ل نشست خواهند داشت؛ اما به نظر 
می رسد در پایان به احتمال خیلی زیاد اعالم عمومی 
معمول وجود نداشته باش��د که این مسئله به امید ها 
برای گشایش در روابط پیچیده اروپا با غول اقتصادی 

آسیا ضربه خواهد زد.

لهستان: ورش��و تاکید دارد که آلمان باید ۹۰۰ 
میلی��ارد دالر به عنوان غرامت جن��گ جهانی دوم به 
لهس��تان پرداخت کند. نشریه لهس��تانی »و پلیسیه« 
در این مورد به نقل از »یانوتس سزوتس��اک« یکی از 
اعضای پارلمان لهستان نوشت که ورشو باید از آلمان 
بخواهد تا  دس��ت کم ۹۰۰ میلی��ارد دالر برای غرامت 

جنگ جهانی دوم بپردازد.

دانم�ارک: تیران��دازی ب��ه گروهی از اف��راد در 
پایتخ��ت دانمارک یک کش��ته و چن��د زخمی به جا 
گذاش��ته است. نش��ریه »یورو جورنال« نوشته پلیس 
دانمارک ۱۴ نفر را در ارتباط با این تیراندازی دستگیر 
کرده اس��ت. پلیس گفته این تیراندازی ساعت ۱۸ به 

وقت محلی اتفاق افتاد.

انگلیس: یک منبع سلطنتی اعالم کرد نوه ملکه 
انگلیس برای آش��نایی با نحوه فعالیت س��رویس های 
جاسوسی این کشور، سه هفته با آن ها همکاری کرده 
اس��ت. ش��اهزاده »ویلیام ولز« دوک »کمبریج« و نوه 
ملکه بریتانیا،  برای آش��نایی با س��ازوکارهای امنیتی 
و اطالعاتی، دوره ای را صرف فعالیت در سرویس های 

جاسوسی انگلیس کرده است.

ذرهبین

آمریکا قاتل غیرنظامیان در سومالی 
ارت��ش آمریکا باالخره اعتراف کرد که در حمالت 
هوایی 2۰۱۸ واش��نگتن به گروه تروریس��تی الشباب 
در س��ومالی، غیرنظامی��ان نیز جان خود را از دس��ت 

داده اند. 
علیرغ��م آنکه ارت��ش آمریکا پی��ش از این نقش 
واشنگتن در کش��تار غیرنظامیان سومالی در حمالت 
هوای��ی خود را انکار کرده بود، ارتش آمریکا در نهایت 
روز جمع��ه اعتراف کرد که در حمله هوایی ماه آوریل 
2۰۱۸ آمریکا در این کش��ور آفریقایی، دو غیرنظامی 
جان خود را از دس��ت دادند. اعتراف��ات ارتش آمریکا 
در حالی مطرح ش��ده اس��ت که ژن��رال »توماس دی 
والده��اوزر« فرمانده نیروهای وی��ژه آمریکا در خاک 
آفریقا، دستور بررس��ی تمامی عملیات های هوایی که 
از سال 2۰۱7 در سومالی انجام شده اند را صادر کرد.   
این ارزیابی داخلی تحت فش��ار قانونگذاران و گزارش 
ماه گذشته س��ازمان عفو بین الملل صورت گرفت که 
در آن نوشته ش��ده بود شواهدی از پنج حمله هوایی 
در س��ومالی موجود اس��ت که در آن دهها غیرنظامی 

کشته شده اند.
دو  نیویورک تایم��ز،  روزنام��ه  گ��زارش  طب��ق   
غیرنظام��ی در حمالت هوایی آوری��ل 2۰۱۸ آمریکا 
علیه گروه »الش��باب« در نزدیکی ش��هر »البور« واقع 
در مرکز سومالی جان خود را از دست دادند.در بیانیه 
روز جمع��ه فرماندهی آمری��کا در آفریقا در خصوص 
حمالت هوایی آوریل 2۰۱۸ اینگونه نوش��ته شده بود 
که درست مدت اندکی بعد از حمله، »شواهد موثقی« 
از تلفات یافت ش��د اما تا همین هفته گذش��ته، آمار 

تلفات به مقامات ارشد نظامی گزارش نشده بود.
ارت��ش آمریکا ادامه داد: »به واس��طه اش��تباه در 
گزارش��ات ارائه ش��ده، فرماندهی آمریکا در آفریقا از 
نتای��ج ارزیابی آگاه نش��د و متعاقباً ای��ن اطالعات در 
اختیار مقام��ات غیرنظامی همچون کش��ور میزبان و 

کنگره قرار نگرفت«.

نیمچهگزارش

هند هیستری جنگ دارد
»عمران خان« نخس��ت وزیر پاکستان با انتشار پیامی در توئیتر انتقاداتی را 
متوجه دولت »نارندرا مودی« کرد و دولت هند را به دامن زدن به »هیستری« 
جنگ متهم کرد. نخست وزیر پاکستان این سخنان را در واکنش به ادعای هند 
مبنی بر س��رنگونی یک فروند جنگنده »اف F۱6( »۱6( متعلق به پاکستان در 

ماه فوریه بیان کرد.
 عمران خان در صفحه توئیتر خود نوشت: حقیقت همواره غالب می شود و همیشه 
بهترین سیاس��ت اس��ت. تالش حزب بهاریاتا جاناتا برای پی��روزی در انتخابات ]هند[ با 
دامن زدن به هیس��تری جنگ و ادعای اشتباه س��رنگون کردن جنگنده اف ۱6 پاکستان 
نتیجه معکوس داده اس��ت زیرا مقامات نظامی آمریکا نیز تائید کرده اند که هیچ کدام از 
جنگنده های اف ۱6" از ناوگان هوایی پاکس��تان کم نشده است. تنش هند و پاکستان به 

دنبال یک حمله انتحاری روی داد که در آن دستکم ۴۰ مأمور پلیس هند کشته شدند.

شبه قاره
سفر اردوغان به روسیه 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری روس��یه امروز برای دیدار با والدیمیر 
پوتین راهی روس��یه می شود. یوری اوشاکوف با تایید این خبر افزود که سران 
دو کش��ور قرار اس��ت درباره سوریه، تحویل سامانه دفاعی اس ۴۰۰ با هم گفت 
وگو کنند.پیش معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد ترکیه نیز به رس��انه ها گفت که 
اردوغان در تاریخ یاد شده برای افتتاح جشنواره ساالنه فرهنگی و گردشگری دو 

کشور در بالشوی تئاتر مسکو به روسیه سفر می کند.
الکس��ی برخوف سفیر روسیه در ترکیه نیز به رسانه های روسی گفته بود که سران 
دو کش��ور قرار اس��ت درچارچوب جشنواره ساالنه دو کش��ور در مسکو با یکدیگر دیدار 
کنند. به گفته وی، 2۰۱۹ سال خاصی در روابط دوجانبه مسکو و آنکارا خواهد بود چرا 
ک��ه دو ط��رف تالش دارند همکاری های دوجانبه خود را در حوزه های گردش��گری به 

شکل چشم گیری افزایش دهند.

سرخط 
افشاگری مادورو

»نی��کالس مادورو« در اظهاراتی در خصوص بح��ران قطعی برق در ونزوئال 
عنوان داش��ت که حمالتی از کشورهای ش��یلی، کلمبیا و آمریکا به شبکه برق 

این کشور انجام شده بود. 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال که در جمع هواداران خود صحبت 
می کرد افزود: ما در تحقیقات خود فهمیدم که عالوه بر انجام حمالتی از هوستون 
و ش��یکاگو علیه سیستم برق رسانی ونزوئال، از کلمبیا و شیلی نیز حمالتی به شبکه 
برق رس��انی ونزوئال صورت گرفته بود که هدف آن تخریب زیر ساخت ها و سیستم برق 
رسانی ونزوئال بود. ونزوئال برای چند روز متوالی با بحران قطعی برق مواجه بود و همین 
امر سبب شدت گرفتن اعتراضاتی که از سوی غرب در ونزوئال هدایت می شوند شده بود. 
رئیس جمهور ونزوئال چند روز قبل نیز گفته بود: ونزوئال به عرصه آزمایش سالح جدید 

که سالح الکترونیکی و آزمایش راهبرد جدید جنگ تبدیل شده است. 

یکای التین  آمر
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داعش از چه می گوید؟

قاسم  غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

جهان در حالی همچنان گرفتار بحران تروریسم است که 
داعش اواخر اس��فند ماه ۱3۹7 در س��وریه با انتشار ویدئویی 
ضم��ن اعتراف به اینک��ه همه چیز روزی زائل خواهد ش��د، 
تلویحا به پایان خالفت داعش��ی اذعان کرد و در پایان ویدئو، 
آن س��رودی را پخ��ش می کند که می گوی��د، »همه چیز در 
حرکت به س��وی زوال است«. حال این سوال کطرح می شود 

که چرا این اعتراف صورت گرفته اس��ت؟ اولین نکته مهم آن 
اس��ت که نابودی امارت داعش نمی توان��د کارکرد آمریکا و 
شرکایش و یا نیروهای تحت حمایت آن در سوریه باشد چرا 
که تمام اقدامات آنها در چارچوب کمک به داعش بوده است 
بویژه اینکه آنها در قالب اشغالگر در سوریه حضور یافته اند و 
هیچ اشغالگری به دنبال کمک به تامین امنیت و ثبات کشور 

اشغال شده نیست. 
با توجه به این ش��رایط باید به دنب��ال عامل دیگری بود 
که زمینه س��از اذعان داعش به نابودی امارتش ش��ده است. 
پاس��خ به این پرس��ش را با مروری بر تحوالت عراق و سوریه 
می توان دریافت. در کنار دولت های مرکزی عراق و س��وریه 
ک��ه هدایت ارتش و اقدامات دیپلماتیک برای بس��یج جهانی 
علیه تروریس��م و حامیانشان را داش��ته اند، نیروهای مردمی 
که با فتوای مش��ترک و متحد علما و مراجع دینی اهل سنت 
و ش��یعه تشکیل شده اند، حزب اهلل لبنان، جمهوری اسالمی 

ایران، روس��یه و مقاومت خودجوش منطقه همچون مدافعان 
حرم از سراس��ر جهان نقش اساس��ی در مبارزه با تروریس��م 
داش��ته اند چنانکه جهانی��ان اذعان دارند اگ��ر اینها نبودند 
اکن��ون داعش نه تنها س��وریه و عراق بلکه حت��ی قلب اروپا 
را نی��ز فراگرفته ب��ود. نکته قابل توجه آنکه در س��ال ۱3۹6 
زمانی که بوکمال سوریه از تروریسم پاکسازی شد و در عراق 
نیزاستان االنبار از چنگال داعش رها شد پایان امارت داعش 
رقم خورد آن هم در ش��رایطی ک��ه آمریکا و متحدانش تمام 
امکانات خود را در حمایت از تروریس��ت ها به کار گرفته بود. 
بر این اس��اس فاتح واقعی مبارزه با تروریسم جبهه مقاومت و 
متحدانش هس��تند و ادعای آمریکا برای بهره گیری از ویدئو 
اعت��راف داعش یک رفتار تبلیغاتی و فریبکارانه اس��ت که به 
واس��طه آن به دنبال پنهان س��ازی جنای��ات خود در منطقه 
و ش��ریک شدن در دس��تاوردهای مبارزان واقعی با تروریسم 
اس��ت. آمریکا با این ادعاها سعی دارد تا چهره تروریسم پرور 

خود را پنهان ساخته و چنان وانمود سازد که به دنبال امنیت 
منطقه اس��ت و نابودی داعش را سندی بر این ادعا قرار دهد 
تا بهانه ای باش��د برای ادامه اش��غالگری در عراق و سوریه و 
البته سرکیس��ه کردن کشورهای عربی و نیز استمرار حمایت 

از رژیم صهیونیستی. 
در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر شد می توان گفت که 
اذعان داعش به نابودی امارتش اذعان به توان جبهه مقاومت 
در مب��ارزه با تروریس��م و برقراری ثب��ات و امنیت در منطقه 
اس��ت. جبهه مقاومتی با متحدانش در سالهای اخیر توانسته 
مانع پیش��روی تروریسم ش��ده و منطقه را در مسیر امنیت و 
ثبات پیش ببرد. بر این اساس هر کشوری که به دنبال امنیت 
منطقه باشد به جای رویکرد به آمریکا و رفتارهای یک جانبه 
گرایان��ه باید در کنار جبهه مقاومت قرار گرفته و با هماهنگی 
با دولتهای عراق و س��وریه به عنوان کانون مبارزه با تروریسم 

در این مسیر گام بردارد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه همزم��ان با تح��رکات آمریکا گ�زارش 
و سازش��کاران برای اج��رای معامله قرن، اس��یران 
فلس��طینی در بند زندان های رژیم صهیونیس��تی 
اعتصاب غذای گسترده خود را از دیروز آغاز کردند.

 اس��یران فلس��طینی در بند زندان های رژیم 
صهیونیس��تی اع��الم کرده بودند ک��ه می خواهند 
دست به یک اعتصاب غذای گسترده بزنند.پیشتر 
»فارس قدوره« رئیس کمیته اس��رای فلس��طینی 
اع��الم ک��رده بود ک��ه این اس��یران قص��د دارند 
ش��دیدترین اعتصاب غذا را ب��ه تدریج از تاریخ 7 
آوریل ت��ا ۱7 آوریل )۱۸ ت��ا 2۸ فروردین( انجام 
دهن��د. وی در ادامه افزود: ملت فلس��طین باید به 
یاری این اس��یران بیایند چ��را که پیروزی آنها در 
این نبرد نتایج بزرگی برای ملت فلسطین به ارمغان 
می آورد. قدوره تاکید کرد: آنچه که در حال حاضر 
در زندان های رژیم صهیونیستی شاهد هستیم بی 
س��ابقه بوده و نظامیان این رژیم می کوشند اراده 

اسیران فلسطینی را در هم بکوبند.
وزی��ر امنیت داخل��ی رژیم صهیونیس��تی در 
آس��تانه اعتصاب غذای نامحدود اسرای فلسطینی 
اعالم کرد که ش��مار بیشتری از نظامیاِن سرکوبگر 
را در زندان ه��ای ای��ن رژیم مس��تقر خواهد کرد. 
اع��الم مقام��ات صهیونیس��ت، س��ازمان  طب��ق 
زندان ه��ای صهیونیس��تی همچنی��ن پزش��کان و 
پرس��تاران بیش��تری را در زندان ها مس��تقر کرده 
اس��ت تا در صورت وخامت حال هر یک از اس��را، 
آنه��ا را همانج��ا تحت درم��ان ق��رار داده و اجازه 
انتقال آنها به بیمارس��تان های خارج از زندان داده 
نشود. الزم به ذکر اس��ت در ادامه حمایت آمریکا 

از صهیونیس��ت ها، س��ناتور جمهوری خ��واه ایالت 
»کارولینای جنوبی« توافقنامه ای را در پش��تیبانی 
از صهیونیست ها پیشنهاد داده تا به جهان القا کند 
که حمله به اس��رائیل در حقیقت حمله به آمریکا 
اس��ت. »لیندسی گراهام« س��ناتور جمهوری خواه 
ایال��ت »کارولین��ای جنوب��ی« در حمایت از رژیم 
صهیونیس��تی، توافقنامه  ای را پیشنهاد داده است 
ک��ه طبق آن به جهان القا ش��ود که حمله به این 
رژی��م در حقیقت حمله به آمریکا تلقی می ش��ود.

روزنامه صهیونیس��تی »هاآرتص« در این خصوص 
گ��زارش کرد، ای��ن س��ناتور کارولین��ای جنوبی 
خواستار ورود آمریکا به یک توافق دفاعی دوجانبه 
با اس��رائیل شده اس��ت تا طبق آن به جهان گفته 
شود که »حمله به اسرائیل، حمله به آمریکا تلقی 
می شود«. گراهام اینگونه ادامه داد که آمریکا باید 
به دش��منان رژیم صهیونیس��تی بگوید که اگر به 
دنبال »نابودی تنها کش��ور یهودی باشند، باید از 

طریق ما به آنها برسند«.
الزم به ذکر است در ادامه سیاست اشغالگری 
مقام های رژیم صهیونیستی در ادامه تالشهای خود 
برای گسترش شهرک سازی ها در کرانه باختری، 
احداث 77۰ واحد مسکونی در بیت لحم را تصویب 
کردند. در همین حال »حسن بریجیه« مدیر دفتر 
هیات مقابله با شهرک سازی ها در بیت لحم گفت: 

مقام های صهیونیستی احداث 77۰ واحد مسکونی 
در بیت لح��م را تصویب کردن��د. وی افزود: هفته 
گذش��ته نیز مقام های صهیونیستی با احداث 7۰ 
واحد مسکونی در شهرک صهیونیستی مکساد واقع 

در جنوب شرق بیت لحم موافقت کرده بودند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر رژیم صهیونیس��تی روز ش��نبه اعالم کرد که 
درص��ورت پی��روزی در انتخابات آین��ده، برخی از 
ش��هرک های احداث ش��ده در کران��ه باختری را 

به س��رزمین های اش��غالی تحت کنترل این رژیم 
الحاق خواهد کرد. ۴۰۰هزار ش��هرک نش��ین در 
کرانه باخت��ری و 2۰۰هزار شهرک نش��ین نیز در 
قدس شرقی زندگی می کنند که بر اساس قوانین 
بین المللی اس��کان صهیونیست ها در این مناطق 

غیرقانونی است. 
بنابر پیمان »اس��لو- 2« که در س��ال ۱۹۹5 
میان فلس��طینی ها و رژیم صهیونیستی امضا شد، 
کرانه باختری به سه منطقه؛ »الف«، »ب« و »ج« 

تقسیم ش��د.  منطقه »الف« ش��امل ۱۸ درصد از 
کرانه باختری به لحاظ امنیتی و اداری تحت اداره 
تشکیالت فلسطینی است. منطقه »ب«2۱ درصد 
کرانه باختری اس��ت که مدیریت غیرنظامی آن با 
تشکیالت فلسطینی و مدیریت امنیتی آن با رژیم 
صهیونیستی اس��ت. منطقه »ج« 6۱ درصد کرانه 
باختری را شامل می شود که کنترل آن به صورت 

کامل در اختیار رژیم صهیونیستی است. 
 قطعنامه ۱23۴ شورای امنیت که 23 دسامبر 
2۰۱6 ب��ه تصوی��ب رس��ید، تأکید می کن��د رژیم 
صهیونیس��تی باید ف��ورا به شهرک س��ازی خود در 
اراضی اشغالی فلس��طینی پایان دهد. در این میان 
رهبر جنبش حماس در غزه در سخنانی تاکید کرد 
که هیچگون��ه گفت وگویی درب��اره توقف تظاهرات 
بازگش��ت انج��ام نمی ش��ود. یحیی الس��نوار، رهبر 
جنبش حماس در غزه در جمع نمایندگان گروه های 
مختلف و س��ازمان های مدنی فلسطین در نوار غزه 
درباره جزئی��ات تفاهم هایی که از طریق میانجی گر 
با رژیم صهیونیس��تی حاصل ش��ده، عنوان داشت: 
مش��خصه های کلی مهمی ب��رای توافقات آتش بس 
وجود دارد و مهم ترین آنها عبارت از این اس��ت که 
تفاهم آتش بس هیچگونه بها و بُعد سیاسی نداشته و 
جایگزینی برای اتحاد و مشارکت فلسطینی ها نباشد. 
هیچ گفت وگویی با دشمن وجود ندارد و گفت وگوها 

از طریق واسطه انجام خواهد شد.
از سوی دیگر وزیر خارجه ترکیه درباره تدارک 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش هایی 
از کرانه باختری به این رژیم هشدار داد و تاکید کرد، 
»کرانه باختری، س��رزمین اشغال شده ی فلسطینی 

است و این واقعیت، تغییرناپذیر است«.

اعتصاب غذای اسیران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی آغاز شد 

انتفاضه اسرا علیه معامله قرن 

رهبر کاتولیک ه��ای جهان از  لش اروپایی چ�����ا و کش��ورهای  آمریکا 
بابت فروش سالح هایی که برای کشتن کودکان در 
مناطق جنگ زده به کار گرفته می شوند انتقاد کرد.

»پاپ فرانس��یس«، رهبر کاتولیک های جهان 
به نقش س��الح های آمریکا در م��رگ کودکان در 
مناطق جنگ زده غرب آس��یا ش��امل سوریه، یمن 
و افغانستان اش��اره کرد.رهبر کاتولیک های جهان 
در یک س��خنرانی در جمع دانش آموزان و معلمان 
»مرکز س��ان کارل��و« در میالن گفته کش��ورهای 
متم��ول غربی با فروش س��الح  ب��ه مناطق درگیر 
جنگ، به درگیری ها در این مناطق دامن می زنند. 

او همچنی��ن گفت��ه دلیل وجود ای��ن همه جنگ 
در دنی��ا این اس��ت که »افراد ثروتمن��د در اروپا و 
آمریکا س��الح هایی می فروش��ند ک��ه از آنها برای 
کش��تن کودکان و مردم اس��تفاده می شود.« پاپ 
گفت بدون فروش این س��الح ها شاهد وقوع جنگ 
در کش��ورهایی نظیر افغانس��تان، یمن و س��وریه 
نبودیم. او گفت: »کشوری که سالح تولید کرده و 
می فروشد باید وجدانشان بابت مرگ هر کودک و 

نابودی هر خانواده در عذاب باشد.«
الزم به ذکر اس��ت وزارت خارجه سوریه ضمن 

انتقاد از حمایت های آمریکا، فرانس��ه و انگلیس از 
حمالت ش��یمیایی گروه های تروریس��تی، هدف از 
این حمایت ها را سیطره این کشورها بر جهان عرب 
دانست. وزارت خارجه سوریه اعالم کرد که وزرای 
خارجه آمریکا، انگلیس و فرانسه در تالش هستند 
که شبهه حمایت از ابزارهای تروریستهای خود در 
س��وریه را رفع کنند. یک منبع مسئول در وزارت 
خارجه س��وریه ضمن ابراز تأس��ف از اینکه آلمان 
به ای��ن تبلیغات دروغین و گمراه کننده پیوس��ته 
است، تأکید کرد که هدف این ابزارهای تروریستی، 

نابودی س��وریه و کش��تار ملت آن اس��ت تا از این 
طریق بتوانند بر کشورهای عربی سیطره پیدا کنند 
و آن را تحت سیاس��ت های اس��تعمارگرایانه خود 
قرار دهند. خبر دیگر از س��وریه آنکه وزیر خارجه 
روسیه که به اردن سفر کرده است با همتای اردنی 
خود دیدار و درباره تحوالت س��وریه گفت وگو کرد. 
»س��رگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه با »أیمن 

الصفدی« همتای اردنی خود دیدار کرد. 
الوروف پ��س از این دیدار در کنفرانس خبری 
مشترک با همتای اردنی حضور یافت و به سواالت 
خبرن��گاران پاس��خ داد. وی گفت ک��ه در دیدار با 
همتای اردنی خود بر اهتمام مشترک برای تقویت 

هم��کاری اقتصادی و مبادالت تجاری و نیز تقویت 
هم��کاری برای مبارزه با تروریس��م و ع��دم اتخاذ 
سیاس��ت یک بام و دو هوا در این قضیه تأکید شد. 
»جوئل ریبرن«، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا 
در امور سوریه شنبه گفته دولت این کشور اصراری 
به کناره گیری »بشار اسد«، رئیس جمهور سوریه از 
قدرت به عنوان پیش ش��رط حل و فصل بحران این 
کشور ندارد. مقام آمریکایی این سخنان را شنبه در 
همایش »مجمع جهانی اقتصاد« مطرح کرد و افزود: 
»آمریکا معتقد به اتخاذ یک راهکار سیاسی است که 
در راستای رسیدن به راه حلی پایدار از سوی تمامی 

طرف های سیاسی خریدار داشته باشد.«

آمریکا و اروپا ، عامل خونریزی های خاورمیانه

وس خاورمیانه  یکا و انگلیس علیه عر پیوند آمر
دولت آمریکا در تالش برای تش��دید فشار به لبنان، در  حال بررس��ی طرح��ی برای تحری��م نزدی��کان رئیس مق���اوم�ت
پارلمان اس��ت در حال��ی که همزمان انگلیس نیز ط��رح تحریم حزب اهلل را 

اجرا می سازد.
نشریه اماراتی »نشنال« روز یکشنبه به نقل از منابع آگاه نوشته است که 
آمریکا در تالش برای تشدید فشار بر لبنان با هدف تضعیف جنبش حزب اهلل، 
ممکن اس��ت گروهی از سیاس��تمداران لبنانی از جمله نزدیکان »نبیه بری« 
رئیس پارلمان این کش��ور را به بهانه ارتب��اط نزدیک با حزب اهلل و ایران، در 

فهرست تحریم قرار دهد.
به گفته منابع مطلع، بر اساس طرح های مد نظر واشنگتن، ممکن است 
اعضای ح��زب بری و همچنین حامیان مالی این حزب در فهرس��ت تحریم 
قرار گیرند. بنا بر این گزارش، »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا در جریان 
س��فر اخیر خود به بی��روت هم در این مورد صحبت کرده اس��ت. بنا بر این 
گ��زارش، دو هم حزبی بری در پارلمان و همچنین س��خنگوی او امروز راهی 
واش��نگتن ش��ده اند تا با مقام های آمریکایی در مورد ط��رح احتمالی اعمال 

تحریم، گفت وگو کنند. 
تالش واشنگتن برای اعمال تحریم علیه سیاسیون لبنانی به بهانه ارتباط با 
حزب اهلل در حالی است که جنبش حزب اهلل در کابینه کنونی لبنان سه کرسی 
در اختیار دارد. حزب جنبش »عمل« به رهبری بری هم از متحدان حزب اهلل 
به ش��مار می آید. از س��وی دیگر س��فیر انگلیس در لبنان گفت، لندن تفاوتی 
میان شاخه سیاسی و شاخه نظامی حزب اهلل قائل نیست. »کریس رامبلینگ« 
سفیر انگلیس در لبنان، تصمیم کشورش در تروریستی اعالم کردن حزب اهلل را 
»تصمیمی مهم« خواند. رامبلینگ گفت: »تفاوتی میان شاخه سیاسی و نظامی 
حزب اهلل نیست؛ تصمیم بریتانیا در ممنوع اعالم کردن حزب اهلل تصمیمی مهم 

است )اما( این موضوع حمایت ما از دولت و ملت لبنان را نفی نمی کند«.

نقش »سیا« در تولید مواد مخدر 
روزنامه انگلیس��ی دیلی استار در گزارشی خبری افشاء  ن ا ک��رد ک��ه تمام مراحل تولی��د و قاچاق م��واد مخدر در بح�����ر
افغانس��تان طی دهه ۱۹۸۰ میالدی زیر نظر سازمان اطالعات خارجه آمریکا 

موسوم به سیا انجام می شد.
به دنبال کش��ته شدن بسیاری از جوانان آمریکایی به علت مصرف بیش 
از اندازه ماده مخدر هروئین، به تازگی تحقیقاتی توس��ط روزنامه دیلی استار 
صورت گرفته که نش��ان می دهد سرچش��مه تولید و توزیع بس��یاری از مواد 
مخدر در کش��ور آمریکا به دس��ت سازمان اطالعات خارجی این کشور یعنی 
س��یا صورت می گیرد. عالوه بر این به دنبال کش��ته ش��دن »کورت کابین« 
خواننده معروف آمریکایی، »جان پوتاش« نویس��نده در مقاله ای عنوان کرد 
که بس��یاری از خوانندگان آمریکایی به علت تبلیغ ایدئولوژی های چپ گرای 

خود به شدت تحت نظارت سازمان سیا قرار داشتند.
»جان پوتاش« همچنین افش��ا می کند که در دهه ۱۹۸۰ س��ازمان سیا 
آمری��کا بع��د از قاچاق مواد مخدر از افغانس��تان آن را به داخل کش��ور وارد 
کرده و س��پس خود میان خوانن��دگان و چهره های مش��هور توزیع می کرد. 
»جان اس��تاکول« نیروی سابق سازمان س��یا نیز در گفت وگو با دیلی استار 
افش��ا می کند که سازمان اطالعات آمریکا بخش عمده مواد مخدر افغانستان 
را به بیرون قاچاق کرد و در حقیقت تجارت هروئین به دس��ت نیروهای این 

سازمان هدایت می شود.
در این گزارش ادعا شده است که حکمتیار با سیا در قاچاق مواد مخدر 
دست داشته است. جان استاکول در ادامه می افزاید، در دهه ۱۹۸۰ تا اوایل 
دهه ۱۹۹۰ تمام هروئین مصرفی آمریکا توس��ط س��ازمان سیا در افغانستان 
تامین ش��ده و سپس به آمریکا منتقل می شد. خبر دیگر آنکه همزمان با باال 
گرفتن بحث  صلح در افغانس��تان نیروه��ای خارجی بار دیگر غیرنظامیان در 

شرق این کشور را هدف قرار دادند. 

10میلیون کودک یمنی نیازمند کمک 
صن��دوق کودکان ملل متحد یونیس��ف اع��الم کرد که  بش�ر بی��ش از ۱۰ میلیون کودک یمن��ی نیازمند کمک های حق�وق 

فوری بهداشتی هستند.
 یونیسف این مطلب را در صفحه رسمی توئیتر خود منتشر کرد. در این 
مطلب آمده است نیمی از این ده میلیون را کودکان دختر تشکیل می دهد.  
بر پایه این مطلب، در صورت عدم رسیدگی فوری به وضعیت کودکان یمنی، 
فاجعه ای بس��یار هولناک در این کشور رخ می دهد که جبران پذیر نخواهد 
بود. الزم به ذکر اس��ت در پی حمله جنگنده های ائتالف سعودی به مناطقی 
در صنعا و صعده س��ه دانش آموز دختر کش��ته ش��دند. جنگنده های ائتالف 
منطق��ه »س��عوان« در صنعا را ه��دف قرار دادند و این حمله خس��ارت های 
مادی بس��یاری به جا گذاش��ت. جنگنده های مذکور در ادامه دو حمله دیکر 
به شهرستان »کتاف« در استان صعده داشتند. »حسن البخیتی« عضو دفتر 
سیاس��ی انصاراهلل در همین زمینه در صفحه توئیتر خود اعالم کرد، یکی از 
بمب های این جنگنده های به منطقه ای در مجاورت مدرس��ه »الرایه« اصابت 

کرده و خبرها از مجروحیت چندین دانش آموز حکایت دارد.
 خبر دیگر آنکه تک تیراندازان یمنی س��ه شبه نظامی سودانی وابسته به 
ائتالف سعودی و اماراتی را در مرز عربستان سعودی از پا در آوردند. جنبش 
انصاراهلل یمن اعالم کرد، طی درگیری با نیروهای ائتالف س��عودی و اماراتی 
در اس��تان حجه مشرف به مرز با عربستان سعودی، مانع نفوذ آن ها به خاک 
یمن ش��ده اس��ت. در کوه های »جبل النار« واقع در منطقه جیزان در داخل 
خاک عربستان، پنج خودروی ائتالف سعودی منهدم شد و تمامی سرنشینان 
آن کش��ته ش��دند. در همین ارتباط، نیروهای یمنی با کاشت مین در مسیر 
یک خودروی نظامی ائتالف سعودی، آن را منهدم کردند. از سوی دیگر تک 
تیراندازان یمنی در ش��مال شهرستان س��احلی »میدی« در استان حجه در 

شمال یمن، سه عضو ائتالف سعودی و اماراتی را از پا در آوردند. 


