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افغانس�تان: سفارت روس��یه در کابل اعالم کرد  
نشست صلح درباره افغانستان در مسکو برگزار خواهد 
شد. قرار است دومین نشست 3 جانبه روسیه، چین و 
آمریکا درباره افغانس��تان در سطح نمایندگان ویژه در 

روز پنجشنبه 25 ماه آوریل در مسکو برگزار شود.

امارات: رسانه های مغرب گزارش دادند که امارات 
س��فیر خود در مغرب را فراخواند و او نیز این کش��ور 
را ترک کرد. ش��بکه المیادین گزارش داد که س��فیر 
ام��ارات در مغرب به دلی��ل »تصمیم حاکمیتی فوری 
ابوظبی« رباط را ترک کرد. خبرگزاری آناتولی به نقل 
از رسانه های محلی مغرب گزارش داد که »علی سالم 
الکعبی س��فیر امارات هفته گذش��ته به طور ناگهانی 

مغرب را به مقصد کشورش ترک کرد«.

عربس�تان: س��لطان بن س��لمان رئیس آژانس 
فضایی عربس��تان سعودی با سفر به مسکو، به بررسی 
امکان��ات و پتانس��یل های موج��ود برای هم��کاری با 
روس��یه در این حوزه پرداخت.رسانه های سعودی در 
ای��ن خصوص نوش��ته  اند که او در طول س��فر خود با 
مسئوالن بلندپایه حوزه فضایی روسیه دیدار و درباره 
همکاری ه��ا و فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در حوزه 
فضایی و آموزش نیروی انس��انی و توس��عه فناوری و 

انتقال آن به رایزنی پرداخت.

س�ریالنکا: »وآن ویج��ه واردن« وزی��ر دف��اع 
س��ریالنکا( گف��ت، تحقیق��ات اولیه نش��ان می دهد، 
انفجارها در این کشور در پاسخ به حمله کرایست چرچ 
در نیوزیلند بوده اس��ت. وزیر دفاع سریالنکا همچنین 
اعالم کرد ک��ه حمالت تروریس��تی و انفجارهای روز 
یکش��نبه321 کش��ته و بیش از 5۰۰ زخمی بر جای 

گذاشته است.

قزاقستان: »نورسلطان نظربایف« رئیس جمهور 
سابق قزاقستان در نوزدهمین جلسه حزب »نور آتان« 
نامزدی »قاس��م ژامرت تاکایاف« به عنوان کاندیدای 
این حزب در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در 
این کشور را پیش��نهاد کرد. نظربایف از وی به عنوان 
الیق ترین کاندیدای پست ریاست جمهوری قزاقستان 

در حال حاضر، نام برد.

کوی�ت: معاون وزیر خارج��ه کویت می گوید که 
هیچ روزن��ه امیدی برای حل بحران ها و درگیری های 
منطق��ه ای وجود ندارد. »خال��د الجاراهلل« معاون وزیر 
خارجه کویت دیشب در مراسم افتتاح چهل وچهارمین 
دور نشس��ت سازمان عربی هالل احمر و صلیب سرخ 
در کوی��ت، از حجم فجای��ع انس��انی در منطقه ابراز 

نگرانی کرد.

ذرهبین

هزاران کودک فرانسوی محروم از تحصیل 
س��ران فرانس��ه در حالی ادعای محور حقوق بشر 
بودن را س��ر می دهند که، کمیسیون ملی مشاوره در 
امور حقوق بش��ر)CNCDH( فرانس��ه در گزارشی 
اعالم کرد که هزاران کودک دراین کشور از دسترسی 

به امکان تحصیل محروم هستند.
طبق این گزارش که دیروز منتشرشد، در فرانسه، 
سیستم آموزش و پرورش هنوز دسترسی به مدرسه و 
تحصیل برای همه کودکان را بدون هیچ گونه تمایزی 

تضمین نمی کند.
»لوئیز سوری«مس��ئول تحصیل کمیسیون ملی 
مش��اوره در امور حقوق بش��ر گفت:درفرانسه، با توجه 
به نبود زیرس��اخت ه��ای تحصیلی اعم از مدرس��ه و 
کمبود کارکنان، ش��یفت های تحصیل��ی در مدارس 
به حالت چرخش��ی است؛ برخی دانش آموزان کالس 
ه��ای صبحگاهی دارند و بعضی دیگر بعد از ظهرها به 
مدرس��ه می روند.  به گفته س��وری، این پدیده)عدم 
دسترسی به امکانات تحصیل(در وهله نخست خانواده 
های قشر آس��یب پذیر جامعه را متاثر می کند؛ سرخ 
پوس��ت ها در گوی��ان و ک��ودکان بدون سرپرس��ت 
درمایوت)مس��تعمره های فرانس��ه(.به گفته س��وری، 
نزدی��ک به 5ه��زار کودک در جزی��ره مایوت و حدود 
1۰ه��زار کودک دیگ��ر در جزیره گوی��ان زندگی می 

کنند که به امکانات تحصیل دسترسی ندارند.
اگر چ��ه در زمینه اس��تانداردهای بی��ن  المللی، 
فرانس��ه را می توان از کش��ورهای پیش��رو دانس��ت 
واس��تانداردهای باالی زندگی، تحصیالت، س��المت، 
امید به زندگی،آزادی وش��اخص باالی توسعه انسانی 
این کش��ور را از جمله کشورهای ایده آل برای زندگی 
معرف��ی می کن��د اما توزیع نش��دن عادالن��ه امکانات 
تحصیلی یکی از مس��ائلی اس��ت که به ویژه در چند 
م��اه اخیر به یکی از مس��ائل و چالش های پیش روی 
دولت تبدیل شده است.بگونه ای که گروهی از دانش 
آموزان فرانس��وی نیز همراه ب��ا جمعیت معترضان به 
سیاس��ت های اقتصادی دولت در 5 ماه اخیر بارها به 

نشانه اعتراض به خیابان ها آمده اند.

نیمچهگزارش

رژیم صهیونیستی نژادپرست است
»برنی س��ندرز« س��ناتور ارش��د یهودی و نامزد انتخابات 2۰2۰ ریاس��ت 
جمه��وری آمریکا در یک نشس��ت با حضور حامیان ح��زب دموکرات در ایالت 
»نیوهمپشایر« گفت که از نظر او »دولت اسرائیل یک دولت نژادپرست« است.
برنی س��ندرز« نامزد دموکرات انتخابات سال آینده ریاست جمهوری آمریکا و 
س��ناتور ارشد کنگره این کشور با انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال تل آویو، مواضع 
کابینه رژیم صهیونیستی را »نژادپرستانه« خوانده است. این نماینده مردم ایالت »ورمونت« 
در مجلس سنای آمریکا، در نشستی به میزبانی شبکه »سی ان ان« در شهر »منچستر« ایالت 
نیوهمپش��ایر که با ش��رکت حامیان حزب دموکرات انجام شد، به سواالت مختلف حاضران 
پاسخ داد.  وی تصریح کرد: » ایاالت متحده در قبال خاورمیانه باید بر یک اساس منصفانه 
رفتار  نه اینکه فقط از یک کشور حمایت کنیم، کشوری که اکنون تحت رهبری یک دولت 

دست راستی است و جرأت می کنم و می گویم که این یک دولت نژادپرست است«.

سرخط
امنیت جهان منوط به امنیت دریا 

ریی��س جمهوری چین تاکید کرد امنیت و آرام��ش دریا با امنیت و منافع 
کشورهای جهان ارتباط دارد و تامین امنیت دریاها به دفاع مشترک نیاز دارد.

شی جین پینگ در دیدار روسای هیات نمایندگی نیروهای دریایی خارجی 
ش��رکت کننده در آیین هفتادمین سالگرد تاسیس نیروی دریایی چین در بندر 
چینگدائو واقع در شرق این کشور افزود: دریا برای زیست و توسعه جامعه بشری 
دارای اهمیت فراوانی است. از طرف جمهوری اسالمی ایران نیز دریادار امیر 'حسین 
خانزادی' فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در این آیین شرکت کرده 
است. رییس جمهوری چین مردم کشورش را دوستدار صلح خواند که به طور پایدار راه 
توس��عه صلح آمیز را پیش گرفته اند و افزود: چین به طور قطع سیاست دفاع از خود را 
اج��را می کند و ارتش چین نی��ز همواره به برقراری فضای برابر، اعتماد متقابل، عدالت، 

ساخت و بهره برداری مشترک می پردازد.

شرق آسیا
مودی پای صندوق 

انتخاب��ات پارلمانی هن��د که از تاریخ 11 آوریل آغاز ش��ده  دیروز وارد فاز 
سوم خود شد.

از دیروزبزرگترین فاز از انتخابات هند آغاز شد و مردم ایالت »گجرات« که 
زادگاه »نارندرا مودی« نخس��ت وزیر این کشور است به پای صندوق رفتند. در 
این ایالت در مجموع 1۸۸ میلیون نفر واجد ش��رایط رأی دادن هس��تند و گفته 
می ش��ود که مودی نیز رأی خود را در این ایالت به صندوق می اندازد. انتخابات هند 
تا تاریخ 1۹ ماه می )2۹ اردیبهشت( ادامه داشته و شمارش آراء در تاریخ 23 می انجام 
خواهد شد. این انتخابات را یک نوع همه پرسی در مورد عملکرد پنج ساله دولت نارندرا 
مودی تلقی می کنند. او با مانور بر روی مس��ائلی نظیر برخورد با پاکستان تالش داشته 
تا هر چه بیش��تر آراء هندوها را به خود جلب کند. اما مخالفان دولت هند از او به دلیل 

بیکاری و فشار بر طبقات ضعیف جامعه انتقاد می کنند.

شبه قاره

یه
عرب

ال

اون در مسکو 
فرامرز اصغری 

رهبر کره ش��مالی با قطار ضد گلوله خود راهی روس��یه 
ش��ده و قرار اس��ت امروز وارد والدی وس��توک در خاور دور 
روس��یه ش��ود. کره شمالی سفر رهبر کره ش��مالی به روسیه 
و دی��دار با والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روس��یه را تایید 
کرده است. والدی وستوک شهری است که در جنوب شرقی 
ترین قس��مت روس��یه قرار گرفته و عالوه بر اینکه ایس��تگاه 
پایانی راه آهن سراس��ری س��یبری روسیه محسوب می شود 

مقر ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی روسیه نیز به حساب 
م��ی آید.کیم نیز چند روز پی��ش در نامه ای به پوتین از وی 
خواس��ت در راستای برقراری صلح در شبه جزیره کره به این 

کشور کمک کند. 
این دیدار در حالی صورت می گیرد که هشتم اسفند ماه 
س��ال ۹7 ترامپ با هدف پایان دادن به بحران کره شمالی با 
کیم جونگ اون رهبر این کش��ور در هان��وی پایتخت ویتنام 
دیدار و گفت وگو کرد، دی��داری که برخالف انتظارها خیلی 
زود پایان یافت و حتی بیانیه ای نیز در پی نداشت.همچنین 
گفته ش��د نابودی راکتور هسته ای یونگ بیون و ارایه جدول 
زمانی برنامه خلع س��الح هس��ته ای کره شمالی از مهمترین 
خواس��ته های ترامپ از کیم بود و در عوض کره ش��مالی نیز 
خواستار اعالم پایان جنگ 1۹5۰ - 53 دو کره، لغو تحریم ها 

و تعلیق رزمایش های مش��ترک نظامی کره جنوبی و آمریکا 
ش��د.  مسکو از یک سو بر لغو تحریم های یکجانبه آمریکا در 
مورد کره شمالی اصرار دارد و آن را غیرقانونی می داند حال 
آن که طرف آمریکایی حاضر نیس��ت در این خصوص با هیچ 

کشوری مذاکره کند.
با توجه به این ش��رایط این س��وال مطرح می ش��ود که 
اهداف اون از سفر به روسیه چیست و چرا این سفر در مقطع 
کنونی صورت می گیرد؟ آنچه بخش��ی از سفر اون را به خود 
اختصاص می دهد توس��عه مناس��بات اقتصادی است چرا که 
با وجود تحریم های آمریکا، کره ش��مالی همگرایی اقتصادی 
ب��ا فراتر از مرزهای خود بویژه روس��یه و چین را در دس��تور 
کار دارد. این مولفه برای مقابله با سیاس��ت های آمریکا امری 
مهم قلمداد می شود. نکته دیگر آنگه اقدامات آمریکا موجب 

بحران در ش��به جزیره کرده شده در حالی که روسیه و چین 
این روند را مغایر با منافع خود می دانند. مسکو تالش دارد تا 
ب��ا رویکرد میانجی گرایانه با محوریت بهبود روابط دو  کره و 
کاهش تنش در ش��به جزیره ضمن ارتقا جایگاه جهانی خود، 
به مقابله با سیاس��ت های آمری��کا در منطقه بپردازد. در اصل 
مس��کو با این تحرکات می تواند نق��ش میانجی گری خود در 
معادالت جهانی را تقویت و همزمان از جایگاه آمریکا بکاهد. 
تحقق این مهم برای مسکو که این روزها روابط بحرانی چند 

الیه ای با آمریکا دارد دارای اهمیت بسیاری است. 
به هر تقدیر س��فر اون به روس��یه را می توان ادامه نقش 
آفرینی مس��کو در معادالت جهان��ی و نیز مقابله آن با آمریکا 
دانس��ت که نشانگر اس��تمرار تنش��ها میان دو کشور و عدم 

رویکرد سازشی میان طرفین است. 

یادداشت

پیامدهای 18 سال اشغال افغانستان 
حض��ور نیروهای غربی زمینه س��از اس��تمرار بحران و  ن ا ناامنی در افغانس��تان ش��ده چنانکه رئیس کمیس��یون بح�����ر
حقوق بش��ر افغانس��تان اعالم کرد که ش��مار کش��ته ها و زخمی های غیر 
نظامیان در این کش��ور طی سال 13۹7 نسبت به سال قبل از آن 1۹ درصد 

افزایش یافت .
»س��یما س��مر« روز سه ش��نبه در نشس��تس خبری که به منظور ارائه 
گزارش تلفات غیر نظامیان تش��کیل ش��ده بود افزود که در مجموع درگیری 
های سطح افغانستان ی سال گذشته در مجموع کشته شدن سه هزار و 32 
تن و زخمی ش��دن 1۰ هزار و ۸۰ تن به این کمیس��یون گزارش شد. رئیس 
کمیس��یون حقوق بشر افغانس��تان افزود که هر چند شمار کشته ها نسبت 
به س��ال 13۹6 ش��ش درصد کاهش یافته است اما ش��مار زخمی ها 35.5 
درصد افزایش نش��ان می دهد. س��مر گروه طالبان را عامل 53 درصد تلفات 
غیر نظامیان معرفی کرد و گفت که 11.5 درصد تلفات را نیز داعش به غیر 
نظامیان وارد کرده اند و 11.3 درصد نیز از سوی نظامیان خارجی و نیروهای 
دولتی به مردم تلفات وارد ش��ده اس��ت. وی تصریح کرد که در گزارش های 
رس��یده به این کمیسیون عامل 22 درصد تلفات غیر نظامیان روشن نیست 
زیرا هیچ کسی مسئولیت آن را برعهده نگرفت. رئیس کمیسیون حقوق بشر 
افغانس��تان بیان کرد که پارسال بیشترین شمار تلفات غیر نظامیان ناشی از 
حم��الت انتحاری بود که حدود 37 درصد را تش��کیل می  دهد و پس از آن 
جنگ ، حمالت راکتی،  مین های کنار جاده، حمالت هوایی، ترور و عملیات 

شبانه به ترتیب در جایگا های بعدی قرار دارند.
سمر گفت که در سال 13۹7 ؛ 24 خبرنگار کشته و 2۰ تن از این قشر 
زخم��ی ش��دند و 1۸ خبرنگار هم مورد ضرب و ش��تم، توهین و تحقیر قرار 
گرفتند.  گسترش جغرافیای جنگ، حمالت انتحاری و تروریستی در مناطق 

مسکونی، و جاسازی بمب های کور کنار جاده ای باعث شده است.

یست ها  ور 1۵۰ کامیون سالح برای تر
گروه موس��وم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« گزارش  آس�يا داد تروریس��ت های آمریکا ح��دود 15۰ کامیون حامل غ�رب 
کمک ه��ای نظام��ی و تجهیزات لجس��تیک ب��رای ش��به نظامیان ُکرد تحت 

حمایت خود در شرق سوریه ارسال کرده اند.
مناب��ع خب��ری مع��ارض از ارس��ال مجدد تجهیزات و س��الح توس��ط 
تروریس��تهای آمریکا به شبه نظامیان ُکرد تحت حمایت این کشور در سوریه 
خبر می دهند. گروه موس��وم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« -که مقرش در 
لن��دن قرار دارد و نزدیک به معارضان اس��ت- گ��زارش داد از طریق گذرگاه 
»س��میلکا« چندین کامیون به سمت مناطق تحت کنترل شبه نظامیان ُکرد 
موسوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« وارد شد. دیدبان اعالم کرد که این 
کامیونها از ش��مال عراق وارد س��وریه شد و از سیمالکا به »عامودا« و از آنجا 
وارد اس��تان الحسکه )شمال شرق س��وریه( شد. از زمان ادعای آمریکا مبنی 
بر نابودی گروه تروریستی داعش در سوریه، این برای هشتمین بار است که 

تروریست های این کشور به شبه نظامیان ُکرد سالح ارسال می کنند.
ح��دود 15۰ کامیون حامل کمکهای نظامی و تجهیزات لجس��تیک وارد 
منطقه ش��رق فرات شده اس��ت. طی هفت بار گذش��ته و به اضافه این 15۰ 
کامیون، تا کنون ۸1۰ کامیون س��الح و تجهیزات توس��ط آمریکا به دس��ت 
شبه نظامیان ُکرد رسیده است. دیدبان در 15 آوریل جاری نیز اعالم کرد که 
حدود ۹۰ کامیون حامل سالح و تجهیزات از شمال عراق به دست شبه نظامیان 
ُکرد رس��یده اس��ت. در این میان با حمایت آمریکا و عربستان سعودی، گروه 
سیاس��ی به نام »التیار العربي المس��تقل« تشکیل ش��ده که هدفش »اعطای 

مشروعیت« به تسلط شبه نظامیان ُکرد بر شرق سوریه است.
خبر دیگر از س��وریه آنکه دولت سوریه اجازه داد که هوپیماهای قطری 
از حریم هوایی این کش��ور عبور کنند و در مقابل، هواپیماهای سوریه نیز از 

حریم هوایی قطر عبور خواهند کرد. 

جایزه 1۰ میلیون دالری علیه حزب الله
آمری��کا ضم��ن تأکید بر تعه��د خود برای اس��تفاده از  تمام��ی امکاناتش ب��ه منظور از بین بردن ش��بکه مالی مق���اوم�ت
حزب اهلل، 1۰ میلیون دالر جایزه برای شناسایی منابع مالی مقاومت لبنان و 
اطالعات��ی که به دس��تیابی آمریکا به س��ه تن از گردانن��دگان امور مالی آن 

شود، تعیین کرد.
بیانیه مش��ترک وزارت خارجه و وزارت خزان��ه داری آمریکا تأکید دارد، 
پاداش 1۰ میلیون دالری به کسانی داده خواهد شد که اطالعات متقنی در 
مورد مراودات بانکی، نقل و انتقال پول و اموال و معامالت حزب اهلل در جهان 
در اختی��ار آمریکا بگذارند. این مبلغ نقدی ب��ه ارائه کنندگان اطالعات مورد 
نیاز پرداخت خواهد شد.  بیانیه آمریکا در زمینه افزایش نگرانی واشنگتن از 

گسترش نفوذ حزب اهلل در دولت لبنان صادر شده است.
مقامات ارش��د دولت آمریکا در یک نشست خبری ادعا کردند، حزب اهلل 
»گروه تروریس��تی« است که ایران آن را تجهیز و آموزش می دهد و امکانات 
مالی در اختیار آن می گذارد و تصمیم تازه آمریکا علیه حزب اهلل، ادامه کارزار 
علیه ایران در سراس��ر جهان محس��وب می شود. مارش��ال برینگزلی، مشاور 
اس��تیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در این نشست گفت، این تصمیم 
با هدف من��زوی کردن هرچه بیش تر حزب اهلل و مؤثرتر بودن تحریم ها علیه 
آن گرفته شده است.حزب اهلل از سال 1۹۹7 در دولت وقت بیل کلینتون در 
فهرس��ت تروریس��تی آمریکا قرار گرفته اما این نخستین بار است که چنین 
جای��زه نقدی برای این نوع اطالعات مرتبط با حزب اهلل تعیین ش��ده اس��ت. 
مش��اور وزیر خزانه داری آمریکا مدعی ش��د، واش��نگتن 4۰ نه��اد مرتبط با 
ح��زب اهلل را از آمریکای التین تا خاورمیانه شناس��ایی ک��رده و با دولت های 
متع��ددی برای فلج کردن ش��بکه های مالی این س��ازمان همکاری می کند. 
همزمان با اقدامات آمریکا یک فروند هواپیمای جاسوسی رژیم صهیونیستی 

حریم هوایی لبنان را نقض کرد.

گروه فرادید  ویژه لیب��ی که به ن��ام عمر مختار گ�زارش 
آزادی خواه ضد اس��تعمار ایتالیا شناخته می شود 
در ماه ه��ای اخی��ر در حال��ی گرفت��ار بحران های 
امنیتی ش��دید ش��ده که نقش امارات و فرانسه را 

در این روند می توان مشاهده کرد. 
لیبی در ماه های اخیر با بحران های ش��دیدی 
مواجه است که اساس آن را تحرکات خلیفه حفتر 
فرمان��ده نظامی تش��کیل می دهد که ب��ا ادعای 
یکپارچه س��ازی کشور در حال کش��تار و جنایت 
است در حالی که در پشت نقاب وی چهره امارات، 
سعودی و فرانسه را می توان مشاهده کرد. شاهدان 
عینی و دولت وفاق ملی اعالم کردند که نیروهای 
تح��ت فرماندهی حفتر در موش��ک باران طرابلس 
از هواپیماهای بدون سرنش��ین اماراتی اس��تفاده 
م��ی کنند. روزنامه گاردی��ن انگلیس به تازگی در 
گزارش��ی فاش کرد که نیروهای وابس��ته به ژنرال 
خلیف��ه حفتر به حمالت خود به طرابلس پایتخت 
لیب��ی افزوده اند. این روزنامه اعالم کرد که دالیلی 
مبنی بر اس��تفاده نیروهای حفت��ر از هواپیماهای 
ب��دون سرنش��ین در این حمالت دیده می ش��ود. 
عالوه بر این که عربس��تان سعودی و امارات نقش 
قاب��ل توجهی در افزایش روند درگیری ها در لیبی 
و جلوگیری از رس��یدن به راه حل سیاسی در این 

کشور دارند. این روزنامه در گزارش خود تاکید می 
کند که بس��یاری از حمالت هوایی صورت گرفته 
در طرابلس پایتخ��ت لیبی به ویژه حمالتی انجام 
ش��ده، توس��ط هواپیماهای بدون سرنشین انجام 
شده است. این حمالت توسط نیروهای حفتر و با 

پشتیبانی امارات متحده عربی صورت می گیرد.
در همی��ن رابطه گاردین گزارش می دهد که 
امارات متحده عرب��ی پیش از این مرکزی را برای 
اس��تفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در پایگاه 

هوایی الخ��ادم واقع در جنوب طرابلس تأس��یس 
ک��رده ب��ود. کارشناس��ان گ��زارش می دهند که 
هواپیماهای جنگن��ده قدیمی که حفتر در اختیار 
دارد، نم��ی توانند در ش��ب پ��رواز کنند و همین 
موض��وع احتم��ال اس��تفاده از هواپیماهای بدون 
سرنشین در این درگیری ها را افزایش می دهد. در 
این میان یک مشاور نظامی در فرماندهی نیروهای 
خلیفه حفتر اعالم کرد که هدف نیروهای فرانسوی 
که در بندر الس��دره در شرق لیبی مستقر هستند، 

حفاظت از میادین نفتی در برابر حمالت احتمالی 
نیروهای دولت توافق ملی است. این مشاور نظامی 
اعالم کرد: نیروهای فرانس��وی متشکل از افسران 
متخصص در جنگ هوایی هس��تند که تعدادشان 
حدود ده ها تن اس��ت. این نیروها انبارهای آب در 
بن��در الس��دره در منطقه هالل نفتی ش��رق لیبی 
را ب��رای جایگزی��ن ک��ردن آن با س��وخت تخلیه 

کرده اند.
این مش��اور نظامی اعالم کرد ک��ه فرماندهی 
نیروهای خلیفه حفتر از فرانس��ه، ام��ارات و مصر 
حمایت دریافت می کنند که شامل اعزام نیروهای 
اطالعاتی و ویژه است. این نیروها در پایگاه الخروبه 
مستقر هستند. نیروهای فرانسوی موجود در الخروبه 
که بخش��ی از آن ها در بندر السدره مستقر هستند 
به دو بخش تقس��یم می ش��وند؛ بخ��ش اول نقش 
اطالعاتی حساس��ی دارند که شامل عکس برداری 
و جاسوس��ی و کنترل پایگاه های دش��من اس��ت. 
وظایف بخ��ش دوم تجهیز ات��اق عملیات جنگ و 
مشارکت در برخی عملیات ها به عنوان تک تیرانداز 
اس��ت. مهندس��ان فنی نیز در این بخش هس��تند 
ک��ه دوره هایی را درباره تجهی��ز پهپادها و آموزش 
اس��تفاده از آن برگزار می کنند. این مشاور نظامی 
اع��الم کرد که نقش اماراتی ها به فعالیت اطالعاتی 
جاسوسی و رصد و آموزش افسران برای استفاده از 

سالح های مدرن محدود می شود. یک نیروی ویژه 
نیز به صورت مس��تقیم وظیفه حفاظت ش��خصی 

خلیفه حفتر را برعهده دارد.
از س��وی دیگر یکی از افس��ران نیروی هوایی 
"ارت��ش مل��ی لیبی" اع��الم کرد که قب��ل از آغاز 
عملیات علی��ه طرابلس امارات دو پهپاد س��اخت 
آمری��کا را ب��ه این نیروه��ا تحوی��ل داده بود. وی 
گف��ت: اماراتی ها این دو پهپ��اد را با مجوز آمریکا 
به م��ا دادند. یک بالگرد درح��ال حاضر در حمله 
به طرابلس مشارکت دارد. پیتر ملیت سفیر سابق 
انگلی��س در لیبی نیز با تایید ای��ن موضوع تاکید 
می کند که استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین 
یک تن��ش مهم و فاجعه بار به ش��مار می رود که 
باعث افزایش قربانیان درگیری های لیبی می شود. 
از س��وی دیگر انس القماطی مدیر مرکز مطالعات 
و پژوهش ه��ای »صادق« نیز گ��زارش می دهد که 
حمالت هوایی در طرابلس به صورت رس��می وارد 
مرحل��ه جدی��د و خطرناکی ش��ده و کار به جایی 
رس��یده که این حمالت توسط یک دولت خارجی 
متجاوز یعنی امارات صورت می گیرد. پایگاه خبری 
عربی 21 در گزارشی با استناد به تصاویری ضبط 
شده که به دست این پایگاه رسیده، تاکید کرد که 
نیروهای 'خلیفه حفتر' ژنرال حامی دولت ش��رق 

لیبی، اسرای خود را اعدام میدانی می کنند.

غارتگرانی که پشت چهره حفتر در ليبی پنهان شده اند

چشم طمع امارات و فرانسه به سرزمین عمر مختار 

در سایه سکوت ارتجاع عربی  لش و حمای��ت غرب و س��ازمان چ�����ا
مل��ل، دهه��ا شهرک نش��ین صهیونیس��ت تحت 
حمای��ت نیروهای پلی��س رژیم صهیونیس��تی به 

مسجد االقصی تعرض کردند.
 صهیونیست ها همچنان به سلسله تعرض های 
روزم��ره خود به مس��جداالقصی ادام��ه می دهند.  
آخرین اخبار از قدس اشغالی حاکی از آن است که 
مسجداالقصی بار دیگر مورد تعرضدههاشهرکنشین 
صهیونیست قرار گرفته است.رسانه های فلسطینی 
اع��الم کردن��د که تع��رض ش��هرک نش��ینان به 
مسجداالقصی با چراغ سبز نظامیان این رژیم اتفاق 
افتاده است. شهرک نشینان پس از یورش هتاکانه 
به مس��جداالقصی اقدام به سر دادن شعارهای ضد 

اسالمی کردند.در این میان نائب رئیس جنبش فتح 
مدعی شد، رئیس تشکیالت خودگردان قصد دارد 
به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را لغو کند و 
این موضوع را به اطالع کشورهای عربی و اسالمی 
نیز رس��انده اس��ت. »محمود العالول« نائب رئیس 
جنب��ش فتح اعالم کرد، »محم��ود عباس« رئیس 
تش��کیالت خودگردان به اطالع کشورهای عربی و 
اسالمی رسانده که قصد دارد »به رسمیت شناختن 
اس��رائیل« را پس بگیرد و ب��ه هماهنگی امنیتی با 

این رژیم پایان دهد.
 العالول در اظهاراتی به روزنامه »القدس العربی« 
گفت، دولت آمریکا پس از انتقال سفارت آمریکا به 

قدس و تشویق به ادامه شهرک سازی صهیونیستی، 
تصمیم به متش��نج کردن منطق��ه گرفته و اکنون 
ب��رای انضمام مناطق کرانه باختری )به فلس��طین 
اش��غالی( آماده می ش��ود اما اجازه ادامه وضعیت 

کنونی داده نخواهد شد.
نائب رئیس فتح  ادام��ه داد، تحرکات محمود 
عباس با نشس��ت وی با وزرای خارجه کشورهای 
عض��و اتحادیه عرب آغاز ش��د و ط��ی دیدارش با 
وزرای خارجه کش��ورهای اروپایی در بروکسل در 
م��اه ژوئن قص��د دارد این کش��ورها را در جریان 
اتفاقات جاری و آنچه تش��کیالت خودگردان قصد 
دارد در نشست آینده شورای مرکزی مطرح کند، 

ق��رار دهد. العال��ول گفت: به آنه��ا خواهیم گفت 
که ادام��ه وضعیت کنون��ی را نخواهیم پذیرفت و 
اجرایی کردن تصمیم های شورای مرکزی ویژه لغو 
به رس��میت شناختن اس��رائیل و توقف هماهنگی 

امنیتی را اعالم خواهیم کرد.
وی تأکید ک��رد، تحرکات محم��ود عباس در 
آینده شامل دیدارهایی با سران کشورهای اسالمی 
از طریق س��ازمان همکاری اسالمی به عالوه سران 
کشورهای آفریقایی و نیز اعزام هیأت هایی به چین، 
روس��یه و هند خواهد بود. تش��کیالت خودگردان 
در س��ال 1۹۹3 و بر اس��اس توافق »اس��لو«، رژیم 
صهیونیستی را به رسمیت شناخت اما این رژیم به 

هیچ یک از مفاد متقابل توافق مذکور عمل نکرد.
در این میان نخست وزیر رژیم صهیونیستی به 

همراه خانواده خود از بلندی های اش��غالی جوالن 
سوریه بازدید کرد. »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی در پست توئیتری خود با انتشار 
ی��ک تصویر به بازدید خود و خانواده اش از بلندی 
های جوالن سوریه به مناسبت عید یهودیان اشاره 
کرد. نتانیاهو در این پس��ت توئیتری مدعی ش��د 
که بلندی های اش��غالی جوالن س��وریه جزئی از 
س��رزمین »اسرائیل« است. بر اساس گزارش های 
رس��انه ای، نتانیاهو به همراه همسر و 2 پسرش از 
کنیسه قدیمی یهودیان در منطقه »کفر ناحوم« و 
منطقه باستانی »غامال« بازدید کرد. اخیرا »دونالد 
ترام��پ« رئیس جمهوری آمریکا رس��ما حاکمیت 
دروغین رژیم صهیونیستی بر بلندی های اشغالی 

جوالن سوریه را تأیید کرده است.

تکرار تعرض شهرک نشينان به مسجداالقصی


