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افغانس�تان: صندوق بین المللی پول اعالم کرد 
50 درصد بودجه افغانس��تان از درآمد داخلی و مابقی 
از کمکهای خارجی تامین می شود. همچنین این نهاد 
بین المللی پیش بینی کرد تا س��ال 2023 افغانستان 
قادر اس��ت تنها نیمی از بودج��ه خود را تامین کند و 
همچنان به کمک های خارجی وابسته باشد. همچنین 
براساس گزارش صندوق بین المللی پول به رغم بهبود 
وضعیت کشاورزی در افغانستان طی سال 2019 این 

کشور قادر به کاهش فقر نخواهد بود.

لیبی: »غس��ان سالمه« نماینده ویژه سازمان ملل 
با اش��اره به لغو ش��دن کنفرانس مل��ی در لیبی برای 
رس��یدن به صلح گفت از شنیدن مجدد صدای طبل 
جنگ غافل گیر ش��دیم. کنفرانس ملی دو روزه ای که 
قرار ب��ود 1۴ و 15 آوریل در ش��هر »غدامس« لیبی 
برگزار شود، قرار بود میزبان 120 نماینده باشند. این 
نشس��ت می توانس��ت امید طرف داران دموکراسی در 
این کش��ور را افزایش دهد و راهی به س��وی انتخابات 

ریاست جمهوری و پارلمانی باز کند.

پاکس�تان: نخس��ت وزیر پاکس��تان ب��ه منظور 
امض��ای مرحل��ه دوم توافقنامه تج��ارت آزاد بین این 
کش��ور و چین، به پکن س��فر می کند. سفیر چین در 
اسالم آباد، در سخنانی در جمع تجار و صاحبان حرف 
در اتاق بازرگانی و صنعت فیصل آباد گفت، پاکس��تان 
و چی��ن در مرحله دوم توافقنامه تجارت آزاد عالوه بر 
تالش برای ریشه کن کردن فقر، به همکاری در حوزه 
های کش��اورزی، نیروی انس��انی، بهداشت و آموزش 

ادامه می دهند.

فرانس�ه: نشس��ت جلیقه زردها و س��ناتورهای 
فرانس��ه که قرار ب��ود درمورد خصوصی س��ازی گروه 
فرودگاه ه��ای پاریس برگزار ش��د، در آخرین لحظه 
از س��وی مجلس سنا لغو ش��د. رئیس مجلس سنای 
فرانسه، خطر اختالل در نظم عمومی را توجیه لغو این 
جلس��ه که قرار بود در کاخ لوکزامبورگ برگزار شود، 
عن��وان کرد. این در حالیس��ت ک��ه »کاترین فورنیه« 
رئیس کمیسیون ویژه برنامه عملی برای رشد و تحول 
اقتصادی و یکی از همکاران گزارش��گر وی به نام ژان 
فرانسوا هوسون مجوز برگزاری این نشست را دریافت 

کرده بودند.

ذرهبین

 افتتاح مسجد در تنها پایتخت
 بدون مسجد اروپا

علی رغم تس��لط و مخالفت کلیسای ارتدوکس بر 
مردم یونان، اولین مس��جد در پایتخت این کش��ور در 

هفته های آینده افتتاح می شود.
آتن پایتخ��ت یونان تنها پایتخت بدون مس��جد 
در اروپاس��ت. تس��لط کلیس��ای ارتدوکس ب��ر مردم 
و همچنی��ن مخالف��ت آن با احداث مس��جد در آتن 
مهمترین عواملی هس��تند که باعث ش��ده اند در این 
شهر یک مسجد هم نباش��د. مقامات یونانی هر زمان 
که تصمیم به احداث مس��جد در این شهر را داشتند 
کلیس��ای ارتدوکس با اس��تفاده از ق��درت خود و راه 
اندازی تجمعات اعتراضی، مانع ساخت مسجد در آتن 
ش��ده است. مس��جد واتانیکوس در آتن قرار است در 
سایه مخالفت های کلیسای ارتدوکس، طی هفته های 

آینده پس از سال ها بازگشایی شود.
مارک��وس بوالریس، معاون وزی��ر خارجه یونان با 
اشاره به بازگشایی در های مسجد در هفته های آینده، 
هزینه احداث این مس��جد را ک��ه دولت بودجه آن را 
تامی��ن کرده، تقریبا 900 هزار یورو برآورد کرد. طرح 
ساخت این مسجد در سال 2000 ارائه شد و در اواخر 
س��ال 201۶ احداث آن  علی رغم تظاهرات گس��ترده 
تندرو های ارتدوکس آغاز ش��د. ت��ا به امروز، آتن تنها 
پایتخت بدون مسجد در اروپا بود. جمعیت مسلمانان 
آت��ن کمت��ر از 100 هزار نفر اس��ت که با احتس��اب 
مهاج��ران غیرقانونی و پناهجویان ب��ه 500 هزار نفر 
می رسد. تا به امروز، مسلمانان آتن مجبور بودند نماز 
و نیای��ش خود را به محل زندگی خود محدود کنند و 
یا برای شرکت در نماز جماعت در مسجد به شهر های 

دیگر یونان بروند.
مخالفت ها با احداث یا بازگشایی مساجد تاریخی 
ب��رای دعا و نیای��ش در آتن با مخالفت های س��فت و 
س��ختی مواجه ب��ود. نی��کالس میخالولیاکوس، رهبر 
حزب راس��ت افراطی »طلوع طالیی« در سال 201۶ 
پیشنهاد احداث مس��جد در آتن را باطل اعالم کرد و 
مس��جد را نوعی »زیارتگاه بردگ��ی« )!( توصیف کرد 
که مردم آتن را به دوره اش��غال عثمانی بازمی گرداند. 
کلیس��ای ارتدوک��س که حمای��ت 9۸ درصدی مردم 
را دارد از دیگر مخالفان بازگش��ایی و احداث مس��جد 
در این کش��ور بودند. نعی��م الغن��دور، رئیس انجمن 
مس��لمانان یونان گفته است س��اختمان مسجد مناره 
و بلندگ��و ن��دارد وصرفا ظرفیت 300 م��رد و 50 زن 

را داراست.

نیمچهگزارش

تهدیدی برای حاکمیت لبنان
رئی��س جمهور لبنان اقدام اخیر آمریکا را مبنی بر به رس��میت ش��ناختن 
حاکمی��ت رژیم صهیونیس��تی بر بلندیه��ای جوالن س��وریه را  تهدیدی برای 

حاکمیت کشورش دانست.
میش��ل عون رئیس جمهور لبنان باردیگر اق��دام اخیر دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا را مبنی بر به رس��میت ش��ناختن حاکمیت اس��رائیل بر ارتفاعات 
جوالن اشغالی محکوم کرد و این اقدام را نقض آشکار اصول قانون بین المللی و عرف 
های موجود بین کشورها و ملت ها دانست. میشل عون در کنفرانس خبری با رومن رادو 
همت��ای بلغار خود افزود: اقدام ترامپ در خصوص جوالن تهدیدی برای حاکمیت لبنان 
به ش��مار می رود؛ زیرا مزارع ش��بعا و بلندی های کفرش��وبا و الغجر در اشغال اسرائیل 
است. رئیس جمهور لبنان تاکید کرد بلغارستان باید در مقابل تجاوزات اسرائیل به لبنان 

از این کشور حمایت کند. 

غرب آسیا
اردوغان خواستار لغو نتیجه انتخابات استانبول 

رئیس جمهوری ترکیه که حزب متبوعش از پیروزی در انتخابات شهرداری 
اس��تانبول بازماند؛ با طرح ادعای بروز تخلف، خواس��تار لغو نتیجه انتخابات در 
این ش��هر شد. رجب طیب اردوغان، خواس��تار لغو نتیجه انتخابات محلی شهر 
اس��تانبول شده و علت این امر را بروز نابس��امانی و تخلف در جریان رأی گیری 
عن��وان کرده اس��ت. وی در این باره گف��ت: طبق ضوابط، مس��ئولین حوزه های 
رأی گیری باید کارمند دولتی باشند اما این موضوع در همه جا رعایت نشده است. 

اردوغ��ان ادامه داد: طبیعتاً همه ای��ن موارد تردیدآمیز اس��ت و نگاهی صادقانه به 
موض��وع، لغو نتایج را ضروری می کند. این در حالی اس��ت که هرگونه تصمیم برای لغو 
نتیجه در این حوزه انتخابی بر عهده هیأت عالی انتخابات اس��ت.  گفتنی اس��ت نتایج 
حاکی از پیروزی اپوزیس��یون »جمهوریخواه خلق« در انتخابات ش��هرداری استانبول و 

پایان تسلط 25 ساله »عدالت و توسعه« به عنوان حزب متبوع اردوغان است.

سرخط
حمایت نروژ از روابط با روسیه 

»اِرنا سولبرگ«، نخست وزیر نروژ، در مصاحبه با رادیوی »اکو مسکو« گفت 
با وجود موقعیت جغرافیایی خاص این کش��ور در منطقه، این کش��ور روسیه را 
تهدیدی علیه امنیت ملی خود نمی داند. وی گفت: برداش��ت ما این اس��ت که 

هیچ تهدید مستقیمی از سوی روسیه ضد ما وجود ندارد.
 درک ای��ن موضوع در دفاع ملی نروژ مهم اس��ت. نخس��ت وزیر نروژ افزود: 
روسیه باید موقعیت جغرافیایی مهم نروژ را مورد توجه قرار بدهد. ما معتقد نیستیم 
که تهاجمی ضد ما به وقوع خواهد پیوست، اما در عین حال موقعیت جغرافیایی خاص 
خودم��ان را درک می کنیم. ما عضو ناتو هس��تیم و موقعی��ت جغرافیایی ما به صراحت 
اهمیت زیادی برای روس��یه دارد. اما احس��اس خطر از سوی روس��یه نداریم. سولبرگ 
اضافه کرد: روسیه در حال حاضر به شکلی فعال از منافع خود در سطح بین المللی دفاع 

می کند، اما نروژ به همکاری های میان دو کشور و دو دولت معتقد است. 

قاره سبز

ص
آرت

ها

او چگونه رای آورد؟
فرامرز اصغری

انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی برگزار شد در حالی 
که به اذعان محافل رس��انه ای و سیاسی تخلفات گسترده ای 
در آن روی داد چنانک��ه برخی از جریان ها از جمله ش��اس و 
اس��رائیل بیتنا، درباره تخلفات گسترده هش��دار دادند. نکته 
دیگر اختالفات شدید میان جریان های سیاسی بوده بگونه ای 
که عمال این انتخابات ابعاد مختلف اختالف و ش��کاف درونی 
در ساختار این رژیم را آشکار کرد که فلسفه زوال درونی این 

رژیم را بیش از پیش تقویت کرده است. 
در باب نتایج انتخابات نیز گزارش های ابتدایی حکایت از 
آن دارد که حزب لیکود به س��رکردگی نتانیاهو نخس��ت وزیر 
کنونی صهیونیس��ت ها توانس��ته 37 کرسی را از آن خود کند 

در حال��ی که جری��ان رقیب یعنی جریان موس��وم به » آبی- 
سفید« 3۶ کرسی را کسب کرده است. این روند نشان می دهد 
که تش��کیل کابینه صهیونیس��ت ها با ابهامات و دشواری های 
بسیاری همراه خواهد بود و هر کس که بتواند در مقام نخست 
وزیر کابینه را تشکیل دهد با جریان اپوزیسیون قابل توجهی 
در کنست ) پارلمان( مواجه خواهد شد لذا ساختاری شکننده 

بر عرصه اجرایی این رژیم حاکم خواهد شد. 
در کنار این مباحث یک س��وال اساس��ی مطرح است که 
نتانیاه��و با آن همه بحران داخلی و بیرونی چگونه توانس��ته 
خود را به عنوان کاندیدای اصلی تشکیل دوباره کابینه معرفی 
نماید ؟بویژه اینکه وی با پرونده فساد مالی خود و خانواده اش 

و ناکارآمدی شدید اقتصادی و امنیتی مواجه بوده است. 
 بخش��ی از تحرکات نتانیاه��و را در قالب اقدامات نظامی 
می توان مشاهده کرد. هنگامی که گروه های مقاومت در غزه 
در دسامبر 201۸ اقدام به پاسخگویی به حمالت هوایی رژیم 
صهیونیستی در نوار غزه کردند نتانیاهو با مخالفت با لیبرمن، 
نوار غزه را به یکباره رها کرد و به س��مت ش��مال فلس��طین 

اش��غالی حرکت کرد. او مدعی ش��د منطقه ش��مالی و لبنان 
اولویت اول رژیم صهیونیس��تی اس��ت. این اقدام او یک مانور 
تبلیغاتی برای حضور در انتخابات بود تا خود را به عنوان یک 

منجی برای امنیت و یهودیان فلسطین اشغالی معرفی کند.
در این میان اوایل سال 2019 یک پرونده فساد اخالقی 
در دس��تگاه قضایی رژیم صهیونیستی فضای رسانه ای را در 
ب��ر گرفت. این خبر از وجود یک ش��بکه فس��اد اخالقی خبر 
می داد که برای ارتقاء جایگاه قضات درون دستگاه قضا اقدام 
به دریافت رش��وه های جنسی از قضات زن یا زنان قضات مرد 
می کرد. این خبر در زمانی منتش��ر ش��د که نماینده دستگاه 
قض��ا در دولت، مندلبلیت، اعالم ک��رده بود پیش از انتخابات 

علیه پرونده های نتانیاهو اعالم جرم خواهد کرد. 
در ادامه فضای تبلیغاتی رس��انه های رژیم صهیونیس��تی 
با یک بمب خبری مواجه ش��دند آنها نوشتند » ایران موبایل 
بنی گانتس را هک کرد«. این درحالی بود که هیچ گاه اثبات 
نش��د که اصال موبایلی هک ش��ده باشد. در اقدامی دیگر یک 
هفته قبل از انتخابات نتانیاهو به روسیه سفر کرد در این سفر 

پوتی��ن یک هدیه به او داد و جس��د چند س��رباز ارتش رژیم 
صهیونیس��تی که در جنگ های اعراب و اسرائیل کشته شده 

بودند را به وی تقدیم کرد.
 در ای��ن می��ان نقش ترامپ ج��ای تام��ل دارد آنجا که 
تحت فش��ار ترامپ بر کش��ورهای عرب��ی، نتانیاهو از رویکرد 
این کش��ورها به س��ازش با تل آویو خبر داد و نشست ورشو 
را س��ندی بر آن عنوان داش��ت. نتانیاهو ب��ا اعالم حاکمیت 
صهیونیس��ت ها بر جوالن س��وریه خدمتی دیگ��ر به نتانیاهو 
داش��ت. در نهایت نیز ترامپ هدیه نهایی را به نتانیاهو داد و 
در شب انتخابات س��پاه پاسداران انقالب اسالمی ایران را در 

لیست تروریست ها قرار داد.
 با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که نتانیاهو نه در 
رقابت انتخاباتی سالم بلکه با حربه های تبلیغاتی و فریبکارانه 
توانسته افکار عمومی ساکنان اراضی اشغالی را به سمت خود 
سوق دهد هر چند که نتایج انتخابات نشان می دهد که وی در 
صورت تشکیل کابینه نیز با ساختاری شکننده مواجه خواهد 
بود و شاید نتواند دوران نخست وزیر ی اش را به پایان رساند. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
نتایج اولیه انتخابات کنس��ت صهیونیس��ت ها 
در حالی از برتری لیکود حکایت دارد که ش��واهد 
امر نش��انگر ناتوانی نتانیاهو در تش��کیل کابینه ای 
منس��جم و یکپارچه اس��ت که شکنندگی گذشته 

آن را به شدت افزایش داده است. 
س��رانجام پ��س از ماه ها گمانه زنی س��رانجام 
انتخاب��ات کنس��ت ) پارلمان( رژیم صهیونیس��تی 
برگزار ش��د و چنانکه پیش بینی می ش��د نتانیاهو 
نخس��ت وزی��ر صهیونیس��ت ها توانس��ت با حزب 
لیک��ود اکثریت کرس��ی ها را با اختالفاتی بس��یار 
ناچی��ز کس��ب کند در حال��ی که بس��یاری آن را 
آغاز دوب��اره دیکتاتوری نتانیاهو س��خن گفته اند.  
روزنام��ه صهیونیس��تی هاآرتص با توج��ه به پایان 
انتخابات پارلمانی در س��رزمینهای اشغالی نوشت 
ک��ه با پیروزی بنیامین نتانیاه��و در این انتخابات، 
باید ش��اهد دوران جدید دیکتاتوری وی باش��یم. 
این روزنامه افزود: ش��یوه و نوع برگزاری انتخابات 
پارلمانی رژیم صهیونیس��تی که سه ش��نبه برگزار 
ش��د، خود بیانگر آن اس��ت که این رژیم در زمان 
نتانیاه��و ب��ه دیکتات��وری و اس��تبداد روی آورده 
اس��ت. روزنامه هاآرتص اضافه کرد که نخست  وزیر 
رژیم صهیونیس��تی با اس��تفاده از روش رشوه دهی 
به احزاب و سیاس��تمداران و مص��ون نمودن خود 
از تحقیقات کیفری دادس��تان کل، نشان می دهد 
چیزی که از صندوق ه��ای رأی انتخابات پارلمانی 
این رژیم )کنس��ت( بی��رون می آید چیزی جز یک 
اس��تبدادگر و دیکتاتور به ریاست نتانیاهو نخواهد 
ب��ود. پیش از این نی��ز روزنامه تایمز اس��رائیل در 
گزارشی نوشت که حزب لیکود به ریاست نتانیاهو 

ب��رای جلوگیری از ش��رکت اع��راب در رأی گیری 
پارلمانی در سرزمینهای اشغالی در حوزه های رأی 
گیری دوربین های مخفی نصب  کرده اند. به دنبال 
افشای این خبر، کمیته انتخابات رژیم صهیونیستی 

این اقدام حزب لیکود را غیرقانونی اعالم کرد.
بر اس��اس گ��زارش کمیت��ه انتخاب��ات رژیم 
صهیونیس��تی، حزب لیکود به ریاس��ت نتانیاهو از 

طریق دوربین های نصب  ش��ده بر پیراهن بیش از 
یک هزار و 200 ناظر انتخاباتی از روند رأی گیری 
اعراب به ص��ورت غیرقانون��ی فیلم ب��رداری کرده 
اند.ی��ادآور می ش��ود کان��ال 12 تلویزی��ون رژیم 
صهیونیس��تی دقایقی پیش نتانیاهو نخس��ت وزیر 
فعل��ی ای��ن رژی��م را پی��روز انتخاب��ات پارلمانی 
)کنس��ت( در س��رزمینهای اش��غالی اعالم کرد. با 

شمارش 9۶ درصد از آرا، حزب راست گرای لیکود 
37 کرس��ی و حزب آبی-س��فید نیز 3۶ کرسی را 

کسب کرده اند.
اگرچه هی��چ حزبی موفق به کس��ب اکثریت 
پارلمان رژیم صهیونیس��تی با 120 کرسی نخواهد 
ش��د؛ اما با توجه به قدرت جناح دس��ت راس��تی، 
نتانیاهو از برتری در تش��کیل دولت ائتالفی آینده 
برخوردار است.گفتنی است تنها چند ساعت پس از 
برگزاری انتخابات پارلمانی در سرزمینهای اشغالی، 
2 حزب سیاسی صهیونیست به دلیل بروز تخلفات 
متعدد در جریان برگزاری انتخابات به صورت رسمی 
از روند برگزاری این انتخابات شکایت کردند. گفته 
 ش��ده دو حزب اسرائیل بیتنا و میرتص در شکایت 
خ��ود اعالم کرده اند که در بس��یاری از صندوق ها، 
نشانی از آرای حامیان آنها وجود ندارد و در برخی 
مراکز رأی گیری نیز رأی دهندگان نتوانس��ته اند به 

این دو حزب رأی دهند.
با توجه به نتیجه اولیه ش��مارش آرا، 2 حزب 
به ش��دت ارتودکس »ش��اس« و »اتح��اد یهودیت 
توراتی« هر یک ۸ کرسی را از آن خود خواهد کرد 
حال آنکه جنبش عربی برای تغییر و حزب کارگر 
هر کدام از ۶ کرس��ی برخوردار می ش��وند. در این 
میان، اس��رائیل بیتنا و اتحاد احزاب دست راستی 
5 کرس��ی و احزاب کوالنو )هم��ه ما( و میرتص ۴ 
کرس��ی را از آن خ��ود خواهند ک��رد. حزب عربی 
رام بل��د نیز با کس��ب 3.25 درصد آرا، ۴ کرس��ی 
را از آن خ��ود خواه��د کرد. این نتای��ج به احزاب 
مذهبی و راس��تگرا ۶5 کرس��ی و به احزاب عرب 
و چپگرا 55 کرس��ی در انتخابات جاری فلسطین 
اش��غالی می دهد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی و 

رقیب او در انتخابات فلسطین اشغالی بعد از اعالم 
نظرس��نجی های متناقض از شعب اخذ رأی هر دو 

اعالم پیروزی کردند.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه حمایت آمریکا از 
نتانیاهو، »مایک پامپئ��و«، وزیر خارجه آمریکا در 
یک جلس��ه اس��تماع در کمیته اعتبارات مجلس 
سنا از دادن پاسخ به س��والی درباره موضع دولت 
این کش��ور در قبال الح��اق کرانه باختری به رژیم 
انتقاده��ای  صهیونیس��تی امتن��اع کرد.علیرغ��م 
بین الملل��ی از مواض��ع اخیر »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی درب��اره تالش او 
برای الحاق بخش هایی از کرانه باختری فلس��طین 
به این رژی��م بعد از انتخابات پارلمانی فلس��طین 
اش��غالی، وزیر خارجه آمری��کا از اظهارنظر درباره 
اینکه واش��نگتن در صورت این اق��دام غیرقانونی 
چه خواهد کرد، امتناع کرده اس��ت. در این میان 
نتایج رسمی نشان داد، احزاب عرب شرکت کننده 
در انتخابات کنست )پارلمانی رژیم صهیونیستی( 
موفق ش��ده اند که 10 کرسی را به خود اختصاص 
دهند. در ادامه سیاست های اشغالگرایانه مسئوالن 
رژیم صهیونیس��تی صبح دیروز منطقه باب العامود 

واقع در شهر قدس اشغالی را بستند.
در این میان در ادامه اقدامات غربی ها در حمایت 
از نتانیاهو، وزارت کشور آلمان از یورش پلیس این 
کشور به دفاتر وابس��ته به سازمان های اسالمی که 
مظنون ب��ه حمایت مالی از حماس هس��تند، خبر 
داد. در همین حال علیرغم عدم اعالم نتیجه نهایی، 
صدراعظ��م اتریش در اقدامی زودهنگام، از نتانیاهو 
به عنوان پیروز رقابت پارلمانی رژیم صهیونیس��تی 

نام برد و به وی تبریک گفت.

 نتانیاهو اکثریت کرسی های انتخابات ابهام برانگیز
سرزمین های اشغالی را کسب کرد

برتری شکننده دیکتاتور 

یک سناتور جمهوری خواه به  ن ا همراه یک هم��کار دموکرات بح�����ر
در حالی طرحی برای تحریم ترکیه به اتهام دست 
داش��تن ای��ن کش��ور در بازداش��ت ش��هروندان 
آمریکای��ی به کنگره ارائه دادند که همزمان ترکیه 
نیز تاکید کرد حاضر به دس��ت کش��یدن از خرید 

اس ۴00 روس نیست. 
این روزه��ا تنش ها میان ترکی��ه و آمریکا در 
حال افزایش اس��ت چنانکه هر کدام از هر ابزاری 
برای مقابله با طرف مقابل و البته تسلیم سازی آن 
در برابر خواسته هایش بهره می گیرد. هر دو کشور 
در نهای��ت به ادامه روابط نی��از دارند اما حاضر به 
کوتاه آمدن در برابر منافع طرف مقابل نیستند. در 
همین چارچوب راجر ویکر« سناتور جمهوری خواه 

و »ب��ن کاردین« س��ناتور دموک��رات آمریکایی با 
ارائه ی��ک طرح فراحزبی به کنگره این کش��ور به 
دنبال اعمال تحریم علیه ترکیه به اتهام  بازداشت 
ش��هروندان آمریکای��ی و یک��ی از کارکنان محلی 

کنسولگری واشنگتن در ترکیه هستند.
بنا بر طرح ارائه ش��ده توس��ط این دو سناتور 
آمریکای��ی، ای��ن دو قانونگذار مدعی هس��تند که 
مقام های ترکیه مس��ئول بازداشت و زندانی کردن 
شهروندان آمریکایی و یک کارمند محلی ترکیه ای 
کنس��ولگری واش��نگتن در ترکی��ه هس��تند و به 
همی��ن دلیل باید علیه ترکی��ه تحریم هایی اعمال 
شود.س��ناتور ویک��ر و کاردی��ن، از رئیس جمهور 

آمریکا خواس��ته اند که به دول��ت ترکیه در زمینه 
بازداش��ت های سیاس��ی در این کش��ور و احترام 
گذاش��تن به حقوق بشر و آزادی های اساسی فشار 
بیاورد. ارائه طرح در باره اعمال تحریم علیه ترکیه 
در حالی صورت گرفته که تنش ها بین واش��نگتن 
و آنکارا در مسائلی از قبیل خرید سامانه اس ۴00 
روسیه همچنان ادامه دارد و آمریکایی ها به ترکیه 
درباره احتمال تحریم و توقف فروش جنگنده های 
اف 35 هشدار داده اند. رئیس جمهور ترکیه اعالم 
کرد تحویل س��امانه پدافند موش��کی اس - ۴00 
روس��یه به این کش��ور احتماال از م��اه ژوئیه آغاز 
خواهد ش��د. رجب طیب اردوغان در بازگش��ت از 

سفر به روسیه در گفتگو با خبرنگاران رسانه های 
ترکیه ک��ه وی را در هواپیما همراهی می کردند، 
گف��ت: حاکمیت ترکیه بدون هیچ قید و ش��رطی 
متعلق به دولت و ملت این کش��ور است و ما آن را 

با هیچکس به اشتراک نمی گذاریم. 
وی گفت: موضع ما در خصوص س��امانه های 
اس ۴00 کام��ال واضح اس��ت. قرارداد امضا ش��ده 
اس��ت و ما اکن��ون در مرحله تحوی��ل گرفتن این 
سامانه ها هستیم. الزم به ذکر است وزارت خارجه 
آمریکا با معرفی یک ش��اخص جدید درباره س��فر 
اتباع این کش��ور به 35 کشور دنیا هشدار داد که 

نام ترکیه نیز در این لیست قرار دارد. 
وزی��ر خارج��ه آمریکا مص��ر را تهدید کرد در 
صورتی که اقدام به خرید جنگنده س��وخو-35 از 

روس��یه بکند با تحریم ه��ای آمریکا روبه رو خواهد 
ش��د. الزم به ذکر اس��ت در ادامه اعمال فشارهای 
نظامی آمریکا علیه سایر کشورها »مایک پومپئو«، 
وزیر خارجه آمریکا مصر را تهدید کرده در صورتی 
که اقدام به خریداری »سوخو-35« روسیه بکند با 

تحریم های آمریکا مواجه خواهد شد. 
پومپئو که در یک جلس��ه اس��تماع در کمیته 
اعتبارات مجلس سنای آمریکا حضور داشت گفت: 
»ما این مسئله را به روشنی بیان کرده ایم که قرار 
است آنها سیس��تم هایی بخرند که آنها را مشمول 

اعمال تحریم  می کند.«
 پومپئ��و اضافه کرد: »م��ا از آنها ضمانت هایی 
گرفته ای��م و من امیدوارم تصمی��م نگیرند که این 

جنگنده را بخرند.«

بلند تر شدن دیوار اختالفات آنکارا - واشنگتن

ترامپ تنهاتر از گذشته شد
در ادام��ه بحران ه��ای سیاس��ی برای ترامپ، کرس��تن  لش نیلسن، وزیر امنیت داخلی آمریکا گفت کلر گریدی که چ�����ا
سرپرس��تی معاونت این وزارت خانه را بر عهده داش��ت اس��تعفای خود را به 

ترامپ ارائه کرده است.
این استعفا موجب می شود این وزارت خانه که وظیفه مدیریت مهاجرت 
و اداره مرز های این کش��ور را بر عهده دارد بی ثبات تر ش��ود. گریدی از نظر 
قانونی قرار بود بعد از برکناری خود نیلس��ن در ابتدای هفته جاری میالدی 
جانشین وی شود. اما بعد از آن که ترامپ، کوین مک آلینان کمیسر گمرک 
و حفاظ��ت مرزی آمریکا را به عنوان سرپرس��ت وزارت امنیت داخلی آمریکا 
برگزید بسیاری منتظر اس��تعفای گریدی بودند. استعفای گریدی بعد از آن 
صورت گرفت که یک مقام کاخ سفید گفت ترامپ قصد دارد تعداد بیشتری 

از مقامات ارشد را در وزارت امنیت داخلی این کشور برکنار کند.
نتایج یک نظرس��نجی جدید نش��ان داد، میزان محبوبیت دونالد ترامپ 
افزایش یافته و به 53 درصد رس��یده اس��ت. در این نظرسنجی که نتایجش 
همچنی��ن ۴5 درصد ش��رکت کنندگان گفتند که عملک��رد دونالد ترامپ را 
تأیید نمی کنند که نسبت به یک روز قبل از آن دو درصد کاهش یافته است. 
خب��ر دیگ��ر از آمریکا آنکه مقامات آمریکایی از افزایش بی س��ابقه مهاجران 
بازداش��ت ش��ده هنگام ورود به آمریکا از مرز مکزیک خبر دادند. بنا بر اعالم 
اداره گم��رک و حفاظت مرزی آمریکا، ماه م��ارس، بیش از صد هزار مهاجر 
بازداش��ت ش��دند. در حالی که در ماههای قبلی زمس��تان، ۶0 هزار مهاجر 

بازداشت شده بودند. 

ین انتخابات جهان  بزرگتر
انتخابات سراس��ری در کشور هند که آن را بزرگترین و  ره طوالنی ترین انتخابات جه��ان می دانند از امروز  در این ش�ب��ه قا
کش��ور با ش��رکت اولین گروه از رأی دهندگان هندی در این انتخابات برای 

تعیین دولت بعدی آغاز شده و قرار است طی هفت مرحله به اجرا در بیاید.
با اعالم رسمی کمیسیون انتخابات هند، کمپین انتخابات سراسری این 
کش��ور آغاز ش��ده هر چند که در ماه های گذشته سیاس��تمداران هندی در 
وضعیت آمادگی برای انتخابات قرار داش��ته و دس��ت ب��ه برپایی تجمعات و 
اج��رای تدابیری ب��رای جلب نظر رأی دهندگان در این کش��ور 1.3 میلیارد 
نفری زده اند. در این انتخابات نارندرا مودی نخس��ت وزیر هند و رهبر حزب 
ملی گرا و هندوی بهاراتیا جاناتا، به دنبال رسیدن به یک دوره پنج ساله دیگر 

نخست وزیری است.
براساس نظرسنجی ها، در این انتخابات مودی و حزبش بیشترین میزان 
کرسی ها در پارلمان هند را کسب می کنند. روز یکشنبه کمیسیون انتخابات 
هند رسماً آغاز اولین مرحله انتخابات در تاریخ امروز 11 آوریل را اعالم کرده 
و بعد از این مرحله ش��ش مرحله دیگر از این انتخابات اجرا شده و تا 19 مه 
)29 اردیبهش��ت( به پایان خواهد رسید و نتایج انتخابات قرار است در تاریخ 
23 م��ه )دوم خرداد( اعالم ش��ود. انتخابات در هند ب��ا توجه به وجود 900 
میلیون رأی دهنده واجد ش��رایط در این کشور، یک فرآیند عظیم محسوب 
می ش��ود و اجرای آن با چالش��های لجستیکی و امنیتی عمده ای از جمله در 
زمینه نظارت بر روند رأی گیری در تمامی طیف جغرافیایی متنوع و وس��یع 

این کشور همراه است.

» تورنادو« قاتل مردم یمن
یک روزنامه آلمانی نوش��ت که دولت این کش��ور برای  نخس��تین بار در یک نشست محرمانه اعالم کرده که در مق���اوم�ت
جریان جنگ یمن از جنگنده های اروپایی یوروفایتر و تورنادو اس��تفاده شده 

است.
طبق اطالعاتی که شبکه های خبری NDR، WDR و روزنامه آلمانی 
»زوددویچ��ه« در اختیار دارند، هفته گذش��ته در جریان نشس��ت محرمانه 
ش��ورای کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان مش��خص ش��د که دولت این 
کش��ور اطالعات محرمانه ای در زمینه اس��تقرار هواپیماهای جنگی در یمن 
دارد و از جنگن��ده های یوروفایتر و تورنادو در یمن اس��تفاده ش��ده اس��ت.

دولت آلمان تاکنون همواره ادعا می کرد که هیچ ش��واهدی درباره استفاده 
از این جنگنده ها وجود ندارد و تمایل ندارد که به روشنی درباره این مسئله 
اعالم موضع کند. هر دوی این جنگنده ها را آلمان به همراه دیگر کشورهای 

اروپایی مانند بریتانیا و ایتالیا تولید می کنند.
این خبر در حالی منتش��ر می ش��ود که طبق برآورد س��ازمان یونیسف، 
صدها مدرس��ه در یمن به دلیل بمباران جنگنده ها تخریب ش��ده اند و شمار 
زیادی کودک هم کش��ته شده و س��ازمان ملل متحد از بحران یمن به عنوان 
بدترین بحران انس��انی در حال حاضر یاد کرده است. در این میان در واکنش 
به جنایات ائتالف سعودی، ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع متجاوزان 
سعودی در شهر »حجه« را به وسیله موشک بالستیک »زلزال 1« هدف قرار 
دادند.ارت��ش و کمیته ه��ای مردمی یمن به عملیات های خ��ود علیه مواضع 

متجاوزان سعودی ادامه می دهند. 


