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بحرین: ناو »شمش��یر« پاکس��تان که به آب های 
بحرین اعزام شده مورد استقبال مقامات نیروی دریایی 
و مش��اور نظامی سفارت اس��ام آباد در این کشور قرار 
گرفت. فرمانده ناو شمشیر ضمن دیدار با مقامات نظامی 
بحرین از گسترش همکاری دریایی بین دو کشور خبر 
داد. وی افزود: همکاری نظامی دریایی بین پاکستان و 
بحرین بر اساس منافع مش��ترک است بنابراین هر دو 

کشور از مزایای آن برخودار خواهند شد.

سودان: سخنگوی شورای نظامی سودان در یک 
نشست خبری در خارطوم گفت که »عوض بن عوف« 
و »کمال عبدالمعروف« به ترتیب رئیس سابق شورای 
نظام��ی انتقالی و مع��اون وی از ادامه خدمت نظامی 
معاف و بازنشسته شدند. وی با بیان اینکه »برنامه های 
مهمی برای بازس��ازی دو دستگاه امنیتی و اطاعاتی 
کش��ور وجود دارد«، افزود: »ابوبکر مصطفی به عنوان 
رئیس جدید دستگاه اطاعاتی سودان منصوب شد«.

 نیجری�ه: با گذش��ت پنج س��ال از ربوده ش��دن 
دخت��ران دانش آموز در نیجریه سرنوش��ت 112 نفر از 
آنان هنوز مشخص نیست. این دختران در شیبوک در 
شمال شرقی نیجریه ربوده شدند. برخی از این کودکان 
توانستند در این مدت فرار کنند و برخی از آنها نیز پس 
از مذاکرات طوالنی با بوکوحرام آزاد شدند. اما سرنوشت 

صد و دوازده تن از آنان هنوز مشخص نیست.

عربس�تان: » »جوکو وی��دودو« رئیس جمهوری 
اندونزی روز یکشنبه )دیروز( در یک سفر رسمی وارد 
ریاض ش��د و با شاه سعودی دیدار کرد. در این دیدار 
دو ط��رف در خصوص رواب��ط دو جانبه در زمینه های 
مختل��ف و همچنین تحوالت منطق��ه ای و بین المللی 
گفت و گ��و و رایزنی کردند. پس از این دیدار دو طرف 

در ضیافت ناهار حضور یافتند.

اوکرای�ن: وزیر دف��اع اوکرای��ن از کمک  نظامی 
چند صد میلیون دالری آمریکا به کش��ورش ش��امل 
خودروهای زرهی، پهپاد و موشک های ضد تانک، خبر 
داد.  آمریکا به تازگی بیش از 400 میلیون دالر کمک 
نظامی ب��ه ارتش اوکراین ارائه داده اس��ت. پولتوراک 
در ادامه گفت: »ای��ن کمک ها همچنین  پرتابگرهای 
ضد تانک "جاولین"، س��امانه های ارتباطی پیشرفته، 
تجهیزات توپخانه ،جنگ الکترونیک، سامانه های ضد 

تک تیرانداز و پهپاد را شامل می شود.«

کانادا: جوانی مس��لح با ورود به کلیس��ای ش��هر 
»س��المون آرم« در غرب کانادا، یک نفر را کشت و یک 
نفر را زخمی کرد. به نظر می رسد این تیراندازی ناشی از 
اختافات مذهبی باشد. پلیس شهر، در استان بریتیش 
کلمبی��ا، اعام کرد: ضارب حداقل یکی از قربانیان این 
حمله را می شناخته و اکنون ما اعتقاد داریم که انگیزه 

او از )این حمله( ناشی از اختاف مذهبی بوده است.

ذرهبین

هتاکی سیاستمدار دانمارکی به قرآن 
اس��ام س��تیزی در حالی به یک��ی از محورهای 
رفت��اری دولتمردان غربی مبدل ش��ده ک��ه در ادامه 
تح��رکات علی��ه مقدس��ات اس��امی، رئی��س حزب 
راس��ت افراطی دانمارک برای دومین ب��ار در اقدامی 
اسام س��تیزانه به س��احت مقدس قرآن کریم اهانت 

کرد.
راس��موس پال��ودن، رئیس حزب راس��ت افراطی 
دانم��ارک، در منطقه ای در کوپنه��اگ، -پایتخت این 
کش��ور- که شمار فراوانی مسلمان آنجا ساکن هستند 
با پرتاب نس��خه هایی از قرآن کریم، به ساحت مقدس 

این کتاب آسمانی هتک حرمت کرد.
روزنامه »اکس��ترا ب��ادت« دانمارک نوش��ت در 
اعتراض حامیان حزب راس��ت افراطی این کش��ور به 
اقام��ه نماز جمعه مس��لمانان در مقاب��ل پارلمان این 
کش��ور، پالودن چند نس��خه از قرآن کری��م را پرتاب 
ک��رد.  گروهی از جوانان ه��م در واکنش به این اقدام 
تحریک آمی��ز، ب��ه معترضان این حزب س��نگ پرتاب 
کردند و سطل های زباله را به آتش کشیدند. در همین 
حال نیرو های پلیس از گاز اش��ک آور استفاده کردند. 
نیروهای پلیس پ��س از این اقدام موهن، پالودن را از 
منطقه دور کردند و از شهروندان خواستند از میدانی 

که در آنجا اعتراض بر پا شده بود دور شوند.
این سیاس��تمدار گس��تاخ دانمارکی بیست و دوم 
مارس گذش��ته ه��م در حض��ور نمازگزارانی که برای 
محکوم کردن جنایت دو مس��جد در نیوزیلند، مقابل 
پارلم��ان دانمارک، نم��از جمعه را اقام��ه می کردند، 

نسخه هایی از قرآن کریم را به آتش کشیده بود.
الزم به ذکر اس��ت بس��یاری از دولتهای اروپایی 
برای کس��ب رای سیاس��ت های ضد اسامی در پیش 
گرفته ان��د و عما ب��ه تبلیغات دولتی علیه اس��ام و 
مسلمانان می پردازند که نتیجه آن نیز افزایش تفکرات 
اسام ستیزانه در جوامع غربی علیه مسلمانان است. 

نیمچهگزارش

 مواضع اسقف مارونی های لبنان درباره قدس
بشاره الراعی اسقف اعظم مسیحیان مارونی لبنان مخالفت خود را با »تبدیل 
قدس به وطنی برای یهودیان و همچنین تبدیل آن به پایتخت اسرائیل« اعام 
کرد. اس��قف اعظم مس��یحیان مارونی لبنان ضمن تاکید ب��ر مخالفت با تبدیل 
قدس به پایتخت رژیم صهیونیستی، افزود جامعه بین المللی در راستای برخی 

اهداف سیاسی، آوارگان سوری را تشویق نمی کند به کشور خود بازگردند.
بش��اره الراعی اسقف اعظم مس��یحیان مارونی لبنان مخالفت خود را با »تبدیل 
ق��دس ب��ه وطنی برای یهودی��ان و از بین بردن هویت آن را که محل تاقی ادیان س��ه 
گانه یکتاپرس��تی اس��ت و همچنین تبدیل آن به پایتخت اس��رائیل« اعام کرد. اسقف 
مارونی های لبنان در مراس��م »یکشنبه نخل )عید ش��عانین(« گفت: »نمی توان نادیده 
گرفتن حضور مسیحیان و میراث اساسی و نقش سازنده فرهنگی، اجتماعی و ملی آنها، 

و همچنین نادیده گرفتن مسلمانان و عبادتگاه ها و نقش آن ها را پذیرفت.«

مقاومت
ُمرسی به جاسوسی متهم شد

دادگاه جنایی قاهره، محاکمه مرس��ی رئیس جمهور عزل شده مصر و دیگر 
متهمان پرونده معروف به »جاسوسی برای حماس« را به روز 2۸ آوریل موکل 

کرد.
نماینده دادستانی در این جلسه ادعا کرد، گروه اخوان  المسلمین در راستای 
طرح موسوم به »خاورمیانه جدید« سعی کرد طرح های تروریستی برای براندازی 
کش��ورهای عربی و تجزیه آنها را اجرا کند و اخوان المسلمین جنایت دیگری مرتکب 
ش��د که افشای اسرار کش��ور برای یک کشور بیگانه بود و مطابق با یک گزارش امنیتی، 
اعضای اخوان المس��لمین با س��پاه پاس��داران ایران، حزب اهلل )لبنان( و جنبش حماس 
در ارتب��اط بوده اند و »محیی حامد«، »احم��د عبدالعاطی«، »محمد رفاعه الطهطاوی«، 
»اس��عد الش��یخه« و دیگر اعضای این گروه اطاعاتی را به آنها درز داده اند که به ضرر  

امنیت ملی مصر است و تأثیرات منفی بر روابط قاهره با برخی کشورها داشته است.

وتمند قاره ثر
۲۲۶ سال جنگ از ۲۴۲ سال تاریخ 

»جیمی کارتر« رئیس جمهور اس��بق آمریکا ضمن اع��ام خبر تماس تلفنی 
ترامپ با او درباره دالیل پیشی گرفتن پکن از واشنگتن گفت: آمریکا در طول 242 

سال تاریخ خود، به جز 1۶ سال در بقیه زمان ها در جنگ به سر برده است.
به گفته رئیس جمهور اس��بق آمریکا ترامپ در این تماس تلفنی با او درباره 
نگرانی هایش در خصوص چین صحبت کرد. به گفته رئیس جمهور اسبق آمریکا، 
ترام��پ در این تماس درباره اینک��ه »چین دارد از ما جلو می زند«، ابراز نگرانی کرد. 
کارتر گفت: »ش��ما می دانید چرا اینطور اس��ت؟ من در س��ال 1۹۷۹ روابط دیپلماتیک 
ب��ا چین را عادی س��ازی کردم. ش��ما می دانید ک��ه از 1۹۷۹ چین چند ب��ار با دیگران 
جنگ داش��ته است؟ اصا هیچ جنگی نداشته )اما( ما )آمریکا با دیگر کشوها( در جنگ 
بوده ایم«. وی تاکید کرد که آمریکا در طول 242 س��ال تاریخ خود به جز 1۶ س��ال، در 

بقیه زمان ها در جنگ بوده است.

چالش

یسم دولتی  ور حرکت تر
فرامرز اصغری 

ط��ی روزهای اخیر اخب��ار متع��ددی از اقدامات نظامی 
آمریکا در مناطق مختلف جهان منتش��ر می ش��ود. در حالی 
گزارش ها از رویارویی آمریکا و روسیه در دریای سیاه حکایت 
دارد ک��ه منابع خبری اعام کردن��د آمریکا به تازگی بیش از 
400 میلیون دالر کم��ک نظامی به ارتش اوکراین ارائه داده 
است. در همین حال گزارش ها نشان می دهد آمریکا تحرکات 
نظام��ی در مناطقی همچون عراق و ونزوئا را تش��دید کرده 
اس��ت. کمیته امنی��ت و دفاع در پارلمان ع��راق ضمن انتقاد 

از تحرکات مش��کوک کاردار س��فارت آمریکا در بغداد تأکید 
کرد ک��ه وزارت خارجه باید در این خصوص موضع بازدارنده 
داش��ته باش��د.  کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق تحرکات 
جوی هود کاردار س��فارت آمریکا در بغداد در منطقه العامریه 
در جن��وب الفلوجه را ناقض حاکمیت عراق و آداب و رس��وم 
دیپلماتیک خواند. مهدی تقی، عضو این کمیته در اظهاراتی 
ب��ه وبگاه خبری المعلومه گفت:  هود با س��فر منطقه عامریه 
الفلوجه س��عی دارد آرای برخی چهره های عش��ایر را با پول 
بَِخ��رد تا رضایت آنه��ا را برای ماندن نظامی��ان آمریکایی در 
ع��راق تضمین کند، درحالی ک��ه وزارت خارجه  عراق از این 
اتف��اق مطلع نب��وده و ناقض قوانین بی��ن المللی و حاکمیت 
عراق اس��ت. همزمان با این مواضع، کاردار سفارت آمریکا در 
عراق با بیان اینکه به درخواست بغداد در عراق حضور دارند، 
ادعا کرد ک��ه نیروهای آمریکا ش��راکت محکمی با نیروهای 

امنیتی عراق دارند.
در کنار عراق در ونزوئا نیز تحرکات آمریکا رویکرد قابل 
تاملی گرفته اس��ت. در حالی پیش از این پنس معاون رئیس 
جمه��ور آمریکا ب��ر گزینه نظامی علیه ونزوئ��ا گفته بود که 
اندیش��کده »مرکز مطالعات راهب��ردی و بین المللی« آمریکا 
میزبان یک نشس��ت محرمانه در ونزوئا بوده است که در آن 
مقامات آمریکایی و آمریکا جنوبی برای بحث درباره »استفاده 
از نیروی نظامی« در ونزوئا گرد هم جمع ش��دند. پس از آن 
نی��ز، »مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در س��فر خود 
ب��ه منطقه آمریکای التین، ضمن دفاع از تحریم های ونزوئا، 

تأکید کرده بود که مبارزه در ونزوئا را رها نخواهند کرد.
مجموع این اقدامات در حالی صورت می گیرد که آمریکا 
ادعا دارد برای مقابله با تروریس��م و نی��ز کمک به مردم این 
اقدامات را ص��ورت می دهد. چنین ادعای��ی در حالی مطرح 

اس��ت که اوال این تحرکات آمریکا ب��دون موافقت دولت های 
ع��راق و ونزوئ��ا بوده و ل��ذا نمی تواند هی��چ ماهیت قانونی 
داش��ته باش��د. ثانیا رفتارهای آمریکا همواره در قالب ایجاد و 
استمرار بحران بوده چنانکه در عراق آمریکا رسما از گروه های 
تروریس��تی حمایت می کند و در ونزوئا نیز طرفدار جریانی 
اس��ت که برخاف رای مردم خواستار سرنگونی دولت قانونی 

و مردمی مادورو است. 
با توجه به اینکه مفهوم تروریسم به معنای کشتار و ایجاد 
فضای رعب و وحش��ت اس��ت به صراحت می ت��وان گفت که 
تحرکات آمریکا در این کش��ورها نه کمک به برقراری ثبات و 
امنیت بلکه رویکردی در چارچوب بحران سازی است . رفتاری 
که می توان آن را ادامه تروریس��م دولتی آمریکا دانست که نه 
تنها دس��تاوردی برای مردم این کشورها ندارد بلکه بر دامنه 

هرج و مرج ها و بحران ها خواهد افزود. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
چنانک��ه کارتر رئیس جمه��ور آمریکا اذعان کرده 
این کشور تنها 1۶ سال توانسته در جنگ نباشد و 
همواره به دنبال جنگ افروزی بوده چنانکه اکنون 
نیز دامنه این رویکرد را از عراق تا ونزوئا می توان 

مشاهده کرد. 
آمری��کا که در اجرای اهدافش در قالب جنگ 
نرم و البته حمایت از تروریسم ناتوان بوده رویکرد 
دوباره ب��ه نظامی گری را اس��اس طرح های خود 
قرار داده اس��ت چنانکه گزارش های منتشره نشان 
می دهد آمریکا س��عی در اج��رای طرح های جدید 
نظامی در ع��راق و نیز ونزوئ��ا دارد در حالی که 
همچنان نیز به آموزش و حمایت از تروریس��ت ها 
در س��وریه ادامه می دهد. کمیته امنیت و دفاع در 
پارلم��ان عراق ضمن انتقاد از تحرکات مش��کوک 
کاردار س��فارت آمری��کا در بغ��داد تأکید کرد که 
وزارت خارج��ه بای��د در ای��ن خص��وص موض��ع 

بازدارنده داشته باشد. 
»مه��دی تقی« عضو ای��ن کمیته ب��ه پایگاه 
خبری »المعلومه« گفت که س��فر هود به منطقه 
»عامری��ه« در »الفلوجه« با ه��دف تطمیع برخی 
از سرشناس��ان عش��ایر صورت گرفت تا نیروهای 
رزمی آمریکا در عراق ابقا ش��وند. تقی تأکید کرد 
ک��ه وزارت خارجه عراق در جریان این س��فر قرار 
نداشته، این مسئله مخالف عرف دیپلماتیک بوده 

و ناقض حاکمیت عراق است.
وی ادامه داد: »وزارت خارجه عراق باید موضع 
بازدارنده ای در قبال سفارت آمریکا اتخاذ کند؛ زیرا 
بدون اطاع آن، در داخل کشور دست به تحرکاتی 

زده اس��ت«.این مسئول عراقی اقدام هود را به دور 
از سطح نمایندگی دیپلماسی دانست و از حمایت 
واش��نگتن از برخی گروه ها و تطمیع برخی دیگر 
برای »تحقق منافع خبیث واش��نگتن در کش��ور« 
انتق��اد کرد. تق��ی اعام کرد ک��ه کمیته امنیت و 
دفاع در پارلمان عراق قصد دارد امضا جمع کند و 
»محمد علی الحکیم« وزیر خارجه عراق را دعوت 
کن��د تا علل این تحرکات بررس��ی ش��ده و وی را 

مجب��ور کنند که »موض��ع ش��جاعانه ای در قبال 
نیروه��ای آمریکایی اتخاذ کن��د که به صورت غیر 

قانونی ]در خاک عراق[ حضور دارند«.
در همی��ن راس��تا، »قصی عب��اس« نماینده 
ائت��اف »الفتح« در پارلمان ع��راق اعام کرد که 
»پارلم��ان کنون��ی در موضوع برخورد با مس��ئله 
حضور خارج��ی در خاک عراق مانن��د ]پارلمان[ 
پیش��ین اس��ت«. عباس به پایگاه خب��ری »بغداد 

الیوم« گفت که بر س��ران س��ه قوه نیز فشارهایی 
اعم��ال می ش��ود که مان��ع از مطرح ش��دن طرح 
خروج نیروهای خارجی در پارلمان می شود. پایگاه 
انگلیس��ی »عرب ویکلی« هم به نق��ل از »آنتونی 
کوردسمن« تحلیلگر موسسه مطالعات استراتژیک 
و بین الملل در واشنگتن گزارش داد که 53 درصد 
از مردم عراق بر این باورند که آمریکا قصد اشغال 

این کشور و چپاول منابع آن را دارد.
کوردس��من به نق��ل از نظرس��نجی هایی که 
ص��ورت گرفته، اع��ام کرد ک��ه 15 درصد از این 
افراد معتقدند آمریکا در تاش اس��ت که عراق را 
تجزی��ه کند و 25 درصد دیگر هم هدف آمریکا را 
مبارزه با اس��ام عنوان کرده اند و فقط 15 درصد 
معتقدند که واشنگتن قصد برقراری دموکراسی در 
عراق را دارد. در این میان کاردار س��فارت آمریکا 
در عراق با بیان اینکه به درخواست بغداد در عراق 
حضور دارند، ادعا کرد که نیروهای آمریکا شراکت 

محکمی با نیروهای امنیتی عراق دارند.

طرح نظامی در ونزوئال
در همین حال اندیشکده آمریکایی میزبان یک 
نشس��ت محرمانه بود تا با حضور مقامات نظامی و 
غیرنظامی آمریکا و آمریکای جنوبی »اقدام نظامی 

در ونزوئا« را ارزیابی کند. »مکس بلومنتال« یک 
روزنامه نگار تحقیقی به شبکه روسی »راشاتودی« 
اطاع داد که اندیشکده »مرکز مطالعات راهبردی 
و بین المللی« آمریکا میزبان یک نشست محرمانه 
در ونزوئا بوده اس��ت که در آن مقامات آمریکایی 
و آمریکا جنوب��ی برای بحث درباره »اس��تفاده از 

نیروی نظامی« در ونزوئا گرد هم جمع شدند.
 »Grayzone portal« اطاع رسانی پایگاه 
روز ش��نبه هفته جاری برای اولین بار در گزارشی 
اختصاصی، دو برگه ای را منتشر کرد که تاحدودی 
در خص��وص این نشس��ت محرمانه شفاف س��ازی  

کرده است. 
پس از آن، بلومنتال به لیس��تی از افرادی که 
در ای��ن میزگ��رد محرمانه تحت عن��وان »ارزیابی 
اس��تفاده از نیروی نظام��ی در ونزوئا« به میزبانی 
اندیش��کده آمریکایی مرکز مطالع��ات راهبردی و 
بین المللی )CSIS( ش��رکت کردند، دس��ت پیدا 
کرد. طبق این گزارش، ای��ن میزگرد محرمانه در 
تاری��خ 10 آوریل )21 فروردین ماه( برگزار ش��ده 
اس��ت و این در حالی اس��ت که در چک لیست به 
اشتباه، تاریخ 20 آوریل )31 فروردین ماه( نوشته 
ش��ده است. »سارا بامانک« محقق برنامه آمریکای 
التین در اندیش��کده CSIS درب��اره این میزگرد 
محرمان��ه گفت: »م��ا درب��اره نظامی...گزینه های 
نظامی در ونزوئا حرف زدیم. اوایل این هفته بود«. 
در این میان وزیر دفاع ونزوئا در بحبوحه تشدید 
فش��ارهای آمریکا علیه دولت مشروع کاراکاس، بر 
اتحاد مردم و ارتش این کش��ور در برابر تجاوزات و 

مداخله های امپریالیستی کاخ سفید تاکید کرد.

واشنگتن بحران سازی در غرب آسیا و  آمریکای التین را در دستور کار دارد

نگاه آمریکا به عراق و ونزوئال از عینک نظامیان 

مخالفت ه��ای  ب��ا  همزم��ان  آس�یا گس��ترده اف��کار عموم��ی و غ�رب 
بسیاری از کشورها با طرح آمریکا درباره فلسطین، 
تعدادی از مقامات و سران برجسته سابق اروپا در 
نامه ای سرگشاده، خواس��تار رد طرح صلح آمریکا 
موس��وم به »معامله قرن« در صورت شامل نشدن 

راهکار دو دولتی شدند.
25 وزیر خارجه س��ابق، ۶ نخست وزیر پیشین 
و 2 دبیرکل سابق سازمان پیمان آتانتیک شمالی 
)ناتو( در نامه ای که برای روزنامه انگلیسی »گاردین« 
ارس��ال کردند، نوش��تند: »زمان آن رسیده که اروپا 
به اصول بنیادین خود برای صلح بین اس��رائیلی ها 
و فلس��طینی ها پایبند باشد«.به نوشته گاردین، این 
مقامات و س��ران سابق اروپایی ضمن محکوم کردن 
اقدام یک جانبه »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 

در تدوی��ن و تحمیل معامله قرن به فلس��طینی ها، 
گفتند که راهکار دو دولتی باید اجرا ش��ود تا هر دو 
طرف بتوانند همزیستی مسالمت آمیز داشته باشند.

در این نامه با اش��اره به اینک��ه دولت کنونی 
آمریکا از سیاس��ت دیرین خ��ود در قبال قدس و 
فلس��طین فاصل��ه گرفته اس��ت، تاکید ش��ده که 
اروپ��ا باید هر طرح��ی را که ش��امل ایجاد دولت 
فلسطینی مس��تقل، در کنار اسرائیل، به پایتختی 
مشترک قدس اشغالی نباش��د، رد کند. در بخش 
دیگری از این نامه آمده است: »واشنگتن در قبال 
گسترش شهرک سازی اسرائیل )در کرانه باختری( 
بی تفاوت��ی آزاردهن��ده ای از خود نش��ان داده و با 
قمار کردن روی امنیت و ثبات کشورهای واقع در 

دروازه اروپا، صدها میلیون دالر از کمک های مالی 
به فلسطینی را قطع کرد«.

سران س��ابق اروپایی با درخواست از اتحادیه 
این قاره برای »هوش��یاری و عمل استراتژیک« در 
زمان رونمایی ترامپ از طرح معامله قرن، نوشتند: 
»باور داریم طرحی که دولت فلسطین را به نهادی 
فاقد استقال، پیوستگی ارضی و کارآیی اقتصادی 
تقلیل می دهد، ش��دیدا موجب شکس��ت اقدامات 
پیش��ین برای برق��راری صلح، ناب��ودی راهکار دو 
دولتی و آس��یب جدی به آرم��ان صلح پایدار بین 
فلسطین و اسرائیل می شود«. این نامه  به »فدریکا 
موگرینی« مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و تعدادی از وزرای خارجه کشورهای عضو ارسال 

شد. نخست وزیران پیش��ین فرانسه، سوئد، ایتالیا، 
بلژی��ک و رومان��ی و همچنین »خاویر س��والنا« و 
»ویلی کاس« دبیرکل های پیش��ین ناتو و »جک 
اس��تراو« وزیر خارجه پیش��ین بریتانی��ا از جمله 

امضاکنندگان این نامه بودند.
خبر دیگر از اراضی اش��غالی آنکه نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در اش��اره ای تلویحی به تجاوز 
بام��دادی دو روز قبل به س��وریه، گفت که اجازه 
تقویت ش��دن به دشمنان خود را نمی دهند.  پس 
از تجاوز هوایی جدید رژیم صهیونیستی به سوریه 
در بامداد ش��نبه، »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
این رژیم تلویحا مس��ئولیت این حمله را پذیرفت. 
نتانیاه��و ط��ی س��خنرانی در مراس��م نظامی��ان 
کشته ش��ده ارتش صهیونیس��تی در قدس اشغالی 
گف��ت: »ما به اق��دام )نظامی( در تم��ام جبهه ها، 

مخصوصا جبهه ش��مالی ادامه می دهیم. زیرا نباید 
به کس��ی اجازه بدهیم که قدرت بگیرد و اسرائیل 

را تهدید کند«.
خبر دیگر از جنایات صهیونیس��ت ها آنکه یک 
نوجوان 1۶ س��اله فلس��طینی که اوایل ماه جاری 
میادی در جنوب نوار غزه بشدت زخمی شده بود،  
بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. نظامیان رژیم 
صهیونیستی، اس��حاق را طی فعالیتی اعتراضی در 
نزدیکی حصار مرزی ش��هر رفح هدف قرار داده بود 
و دیشب شهادت وی را به اطاع خانواده اش رساند. 
در سوم آوریل سه نوجوان به ضرب گلوله نظامیان 
رژیم صهیونیس��تی زخمی و بازداشت شدند. رژیم 
صهیونیس��تی دو نفر از آنها را آزاد کرد و اش��تیوی 
که به شدت زخمی بود،  در یکی از بیمارستان های 

اراضی اشغالی 1۹4۸ تحت نظر قرار داشت.

سران سابق اروپا در جمع مخالفان معامله قرن

لیبی همچنان در آتش بحران
همزمان با رس��یدن تلفات جن��گ داخلی روزهای اخیر  ن ا لیب��ی به 150 نفر، ی��ک منبع نظامی لیبی از تس��لیم بح�����ر
ش��دن ده ها نفر از نیروهای ش��به نظامی »ارتش ملی لیبی« تحت امر خلیفه 

حفتر در جنوب طرابلس خبر داد.
یک منبع نظامی گفت که ده ها نفر از نیروهای حفتر )وابسته به پارلمان 
طبرق در شرق لیبی( در محور السوانی واقع در جنوب طرابلس تسلیم شده 

و گروهی از نیروهای حفتر نیز به نیروهای دولت وفاق ملی ملحق شده اند.
جنگ طبرق و طرابلس پس از دس��تور حفتر آغاز ش��ده است. »خلیفه 
حفتر« چهارم آوریل 201۹ )پنجش��نبه پانزده��م فروردین 13۹۸( به آنچه 
»ارتش ملی لیبی« خوانده می ش��ود، دس��تور داد به س��وی طرابلس )غرب 
کش��ور( حرک��ت و آن را »آزاد« کن��د. در مقابل، طرابلس نی��ز دو روز بعد، 
عملیاتی با نام برکان الغضب )آتشفش��ان خش��م( برای دفاع از خود و »آزاد 
کردن ش��هرهای لیبی« خبر داد.  »محمد قنونو« سخنگوی عملیات »برکان 
الغضب« در مصاحبه با ش��بکه الجزیره گفت که نیروهای آنها یک هواپیمای 
متعلق به حفتر را در جنوب طرابلس سرنگون کردند. قنونو افزود که نیروهای 
»برکان الغضب« با اس��تفاده از پدافند هوایی این هواپیما را سرنگون کردند. 
نیروهای حفتر همچنین با ش��لیک خمپاره به س��مت نیروهای دولت وفاق 

ملی، شماری از آنها را به قتل رساندند. 
»خلیفه العبیدی« مدیر دفتر اطاع رس��انی »ارتش ملی لیبی« وابس��ته 
به حفتر )طبرق( می گوید که نیروهای دولت وفاق ملی به س��مت محله های 
مس��کونی و غیرنظامیان در طرابلس، موشک گراد شلیک می کنند.العبیدی 
افزود: »ش��به نظامیان غنیوه وابسته به دولت وفاق ملی در اردوگاه حمزه در 
جاده فرودگاه، چندین موشک گراد به سمت محله های الهضبة، االکواخ، حی 

الزهور شلیک کردند«. 

شیعیان خواستار سفر عمران خان به کویته 
در راستای مقابله با تحرکات فتنه انگیز تروریست ها در  ره مناطق ش��یعه نش��ین، اعضای جامعه شیعیان هزاره در ش�ب��ه قا
ش��هر کویته پاکستان که در اعتراض به حمله مرگبار انتحاری هفته گذشته 
دس��ت به تحصن زده اند، خواستار حضور عمران خان نخست وزیر پاکستان 
در جمع آسیب دیدگان این حادثه و رسیدگی به خواسته های آنان شدند.

پ��س از حمله انتحاری روز جمعه در بازار میوه و تره بار ش��هر کویته که 
گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت، اعضای جامعه شیعیان 
هزاره در اعتراض به هدف قرار گرفتن مجدد این افراد از سوی تروریست ها، 
دست به تحصن زدند. تحصن شیعیان جامعه هزار امروز وارد سومین روز خود 
شده و متحصنین سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کویته و دیدار وی 

با آسیب دیدگان حمله اخیر تروریستی را خواستار شدند.
به رغم بارندگی ها پیاپی در کویته و هوای نسبتا سرد این شهر، معترضان 
دس��ت از تحصن برنداشته و تجمع شیعیان باعث مسدود ماندن خیابان های 
اصلی شهر کویته نیز شده است. معترضان تاکید کردند که عمران خان با حضور 
در کویته باید اطمینان دهد که برنامه جامع اقدام ملی، )طرح ضدتروریس��تی 
که دولت پاکستان در دسامبر 2014 آن را تدوین و به اجرا درآورد( در راستای 
مبارزه با تروریس��ت ها و گروه های ممنوعه به صورت ش��فاف عملی شود. در 
همین حال مسئوالن ارشد حزب مجلس وحدت مسلمین، از احزاب پیشروی 
شیعیان پاکستان نیز به تحصن شیعیان هزاره پیوسته و از دولت فدرال )اسام 

آباد( خواستند تا فرآیند مبارزه با عناصر تروریستی در کشور را تقویت کند.
عام��ه راجا ناصر عب��اس جعفری دبیرکل این حزب ط��ی گفت وگو با 
خبرنگاران در شهر کویته گفت: تداوم حمات تروریستی هدف مند به ویژه 
کش��تار جامعه شیعیان هزاره پیام ناخوشایندی درباره امنیت پاکستان برای 

دنیا صادر می کند.  

رد پای فرانسه در کشتار مردم یمن 
سران پاریس در حالی ادعای بشر دوستی سر می دهند  بش�ر که هر روز ابعاد جدیدی از رس��وایی آنها بر ما می شود حق�وق 
چنانک��ه پایگاه اینترنتی »دیس��کلوز« با اس��تناد به اطاع��ات درز کرده از 
گزارش اداره اطاعات نظامی فرانس��ه فاش کرد ساح های ساخت این کشور 

در مناطق غیرنظامی یمن مورد استفاده قرار می گیرد.
بن��ا بر اع��ام این پایگاه اینترنتی، این اس��ناد با عن��وان »یمن - اوضاع 
امنیتی« در قالب اس��ناد محرمانه دفاعی ب��ه امانوئل مکرون، رئیس جمهور، 
فلورانس پارلی، وزیر دفاع، ادوار فیلیپ، نخست وزیر، و ژان ایو لودریان، وزیر 
امور خارجه فرانس��ه، تحویل داده شد که در آن جزئیات ساح های فرانسوی 
مورد استفاده عربستان سعودی و امارات عربی متحده علیه نیروهای جنبش 
انص��اراهلل در یم��ن مورد بررس��ی قرار گرفت. این اس��ناد موس��وم به »یمن 
پیپرز« حاوی نقش��ه ها و جداولی در مورد کامیون های مجهز به توپ شرکت 
»نکستر« است که در مرز عربستان سعودی و یمن مستقر هستند. تانک های 
»لکلرک« مجهز به تس��لیحات فرانس��ه هم در یمن مشاهده شده است و در 
مواض��ع دفاعی در بس��یاری از پایگاه ها از جمل��ه در عدن در جنوب یمن به 

کار گرفته می شود.  
نیروی هوایی عربستان سعودی مجهز به ابزار های هدفگیری ساخت شرکت 
تالس فرانسه است که احتماال در جنگ یمن به کار گرفته می شود. جنگنده های 
میراژ فرانسه هم از پایگاه »عصب« در اریتره در حمات یمن شرکت می کنند. 
یک کشتی ساخت فرانسه در محاصره دریایی یمن مشارکت دارد و یک ناوچه 
مجهز به پرتابگر موش��ک هم در محاصره دریایی هم برای عملیات پش��تیبانی 
زمینی مستقر است. در نوامبر سال 201۸، تانک های فرانسوی در جنگ حدیده 
به کار گرفته ش��د. یک سازمان غیرنظامی دولتی آمریکایی شمار قربانیان غیر 

نظامی حمات این تانک ها را پنجاه و پنج نفر اعام کرد.
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