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فلس�طین: اهال��ی نوار غ��زه پنجاه و شش��مین 
راهپیمایی بازگشت تحت عنوان "وحدت ملی و پایان 
دودس��تگی" در مرز نوار غزه با فلس��طین اش��غالی را 
برگ��زار کردند. هیئت ملی عالی راهپیمایی بازگش��ت 
و شکس��تن محاصره با دعوت از مردم برای ش��رکت 
گسترده در راهپیمایی تاکید کرد: راهپیمایی بازگشت 
تا تحقق همه اهداف خود و در صدر آن پایان محاصره 
غزه و خنثی کردن طرح س��ازش آمریکایی موسوم به 

معامله قرن ادامه خواهد یافت.

افغانستان: طالبان با انتشار عکسی از »مال محمد 
عمر« رهبر اسبق این گروه، برای اولین بار مرگ وی را 
بعد از گذشت 6 سال تایید کرد. در وب سایت این گروه 
آمده است که مال محمدعمر شش سال پیش در تاریخ 

۴ اردیبهشت 13۹2 خورشیدی )2013( درگذشت.

س�ودان: برخی منابع آگاه از وخامت حال »عمر 
البش��یر« رئیس جمهور مخلوع سودان و انتقال وی به 
خ��ارج از زن��دان »کوبر« خبر دادن��د. در همین حال 
»ش��مس الدین کباش��ی« سخنگوی ش��ورای نظامی 
انتقالی سودان گفت برای فراهم کردن شرایط تکمیل 

روند تغییرات در کشور تالش می کند.

لبن�ان: وزی��ر دفاع لبن��ان با بی��ان اینکه جنگ 
احتمالی رژیم صهیونیستی را بعید می داند، این رژیم 
را تهدی��د ک��رد که هر جای لبن��ان را بزند، لبنان نیز 
مقابله به مثل خواهد کرد. »الیاس بوصعب« وزیر دفاع 
لبن��ان اعالم کرد، در صورتی که رژیم صهیونیس��تی، 
فرودگاه ها یا تأسیس��ات لبنان را ه��دف قرار دهد، با 

واکنش متقابل بیروت روبه رو خواهد شد.

آمری�کا: دونال��د ترام��پ رئیس جمه��ور آمریکا 
به دولتش دس��تور داده ب��ه دنبال انعق��اد توافق های 
تس��لیحاتی جدید با روس��یه و چین باشند. یک مقام 
ارش��د دولت ترامپ به روزنامه واشنگتن پس��ت گفت 
هدف از این اقدام نوظهور اعمال محدودیت های جدید 
علیه س��الح های هسته ای روسیه و مجاب کردن چین 
جهت پیوستن به معاهده های کنترل تسلیحاتی است. 

کوب�ا: وزیر ام��ور خارجه کوبا گفت ج��ان بولتون 
دروغگویی بالفطره است. برونو رودریگز گفت جان بولتون 
مش��اور امنیت ملی آمریکا یک دروغگو است و آمریکا را 
ب��ه راه اندازی کمپینی دروغین درب��اره حضور نیروهای 
کوبایی در ونزوئال مته��م کرد. رودریگز گفت: کوبا هیچ 
نیروی نظامی در ونزوئال ندارد و در هیچ عملیات نظامی 

یا امنیتی در این کشور شرکت نداشته است.

مصر: عبدالفتاح السیس��ی، حال��ت فوق العاده در 
مصر را سه ماه دیگر تمدید کرد. این هشتمین بار است 
که السیس��ی حال��ت فوق العاده در مص��ر را که از ماه 
آوریل سال 2017 آغاز ش��د، تمدید می کند. پارلمان 
مصر باید تصمیم تمدی��د حالت فوق العاده را که برای 

مبارزه با تروریسم اعالم شده است، تصویب کند. 

ذرهبین

خفقان در خیابان های لندن 
افکار عمومی در حالی معطوف به غرب آسیا و شمال 
آفریقا و بعضا اعتراض های فرانسه است که در انگلیس هر 
روز سرکوب مردم توسط پلیس در جریان است چنانکه 
با گذشت 10 روز از آغاز تظاهرات مردم لندن علیه تأثیر 
سیاست های دولت انگلیس بر گرمایش جهانی و تغییرات 
اقلیمی، تعداد دستگیرشدگان از مرز 1000 نفر گذشت.

هماهنگ کنن��دگان اعتراض��ات اخی��ر لندن ضد 
تغیی��رات اقلیم��ی اعالم کردن��د این تظاه��رات روز 
پنجش��نبه به اتمام می رس��د. از آغاز ای��ن اعتراضات، 
پلیس لندن بیش از 1000 نفر را دستگیر کرده  است.
پلیس با دس��تگیر کردن 22 نفر دیگر از گروه موسوم 
به »ش��ورش علیه انقراض«، آخرین خیابان مس��دود 
ش��ده توس��ط آن ها را باز کرد و شمار دستگیرشدگان 
را به 10۸۸ نفر رساند. یک مقام ارشد »اسکاتلندیارد« 
گف��ت، اگ��ر اعتراضات مش��ابهی در آین��ده رخ دهد، 
مأم��وران ت��وان جدیدتری نی��از خواهند داش��ت. به 
نوش��ته پایگاه اینترنتی این شبکه، در آخرین روز این 
اعتراض��ات، گروهی از اعضای ش��ورش علیه انقراض، 
خود را به در ورودی س��اختمان بورس لندن بستند و 

مانع از تردد افراد از این محل شدند.
معترضان به تغییرات اقلیمی، طی روزهای گذشته 
بخش های مرک��زی پایتخت انگلیس چون »س��یرک 
آکس��فورد«، »ماربل آرک« و »واترلو بریج« را مسدود 
کردن��د و موجب اخت��الل در تردد ش��دند. همچنین 
تعدادی خود را با چسب به قطارهای مترو لندن بستند 
و مانع از حرکت آن ها ش��دند. س��رکوب مردم در قلب 
لن��دن در حالی ص��ورت می گیرد ک��ه در اقدامی قابل 
تامل کمیته روابط بین الملل مجلس اعیان انگلیس در 
گزارشی درباره وقوع جنگ اتمی بین کشور های دارای 

سالح هسته ای هشدار داد.

نیمچهگزارش

جدیدترین تصویر از شیخ زکزاکی 
پس از ماه ها بی خبری از وضعیت عالم برجسته جهان اسالم شیخ زکراکی، 
 یک  تیم پزش��کی وابسته به کمیسیون حقوق بشر اسالمی لندن، برای اولین بار 
موفق ش��د با ش��یخ »ابراهیم زکزاکی« و همس��رش »زینت ابراهیم« در محل 

اسارات شان دیدار کرد. 
ش��یخ ابراهیم َزکزاکی )زاده 1332ش(، رهبر ش��یعیان نیجریه با تأس��یس 
جنبش اس��المی نیجریه، 300 مدرسه اس��المی در نیجریه و کشورهای همسایه آن 
تأس��یس کرده است. او همچنین مؤسس��ات خیریه ای برای ارائه خدمات مالی درمانی و 

آموزشی به شیعیان راه اندازی کرده است.
وی از اواخر دهه 1۹70 میالدی، هم زمان با پیروزی انقالب اسالمی در ایران، تبلیغ 
دین��ی در نیجری��ه را با جذب ده ه��ا نفر آغاز کرده و تعداد پی��روان مکتب اهل بیت در 

نیجریه، در دهه 13۹0 شمسی، با تالش های وی به میلیون ها تَن رسیده است. 

حقوق بشر
ماکرون دست به دامان مالیات

رئیس جمهور فرانسه برای تقویت ریاست جمهوری خود و کاستن از تظاهرات  
گروه موسوم به »جلیقه زردها« وعده داده مالیات بردرآمدها را کاهش خواهد داد. 
امانوئل ماکرون در یک سخنرانی طوالنی روز پنجشنبه قول داد برای از بین 
بردن »احساس ناعدالتی های مالی، اجتماعی و استانی«، اقدام به انجام »اصالحات 
عمیق« در س��اختار دولت خواهد کرد. وی گفت مناصب موجود در دولت مرکزی 
کاهش خواهند یافت و به جای آن، مقام های بیش��تری در دولت های سطوح محلی به 
کار گرفته خواهند شد. رئیس جمهور فرانسه به عالوه وعده داد در مناطق روستایی که در 

ماه های گذشته صحنه اعتراضات شدید بوده دسترسی به خدمات را افزایش دهد. 
ماک��رون درباره کاهش مالیات ها گفت: »م��ن نمی خواهم مالیات ها را افزایش بدهم 
و دنبال کاهش محس��وس مالیات بر درآمد برای کسانی هستم که کار می کنند.« مردم 

فرانسه سیاست های ماکرون را مغایر با منافع ملی کشورشان می دانند. 

قاره سبز
فساد سعودی بر سراسر کره زمین 

مفت��ی لیبی در ن��واری ویدیویی که فعاالن سیاس��ی آن را امروز در توئیتر 
منتش��ر کردند، گفت: من خطاب به عمره گزاران و حجاج می گویم آنهایی که 
یکبار به حج یا عمره رفته اند دیگر شایسته نیست هزاران ریال را به جیب حکام 
سعودی بریزند که مردم مسلمان را در یمن و لیبی به قتل می رسانند و همین 

کار را در سودان، الجزائر و تونس هم خواهند کرد.
الص��ادق الغریانی افزود: همانطور که گفتم، هی��چ نقطه ای در زمین وجود ندارد 
مگر اینکه آنها)حکام س��عودی( در آنجا با پول خود به فس��اد می پردازند؛ کسی که یک 
بار حج یا عمره را به جای آوره اس��ت، از آن پس گناه حج و عمره مجدد آنها از ثوابش 

بیش تر است. 
در همین حال وی افزود: من مس��ئولیت این فتوا را در محضر پروردگار می پذیرم و 

به ملت لیبی و همه کشورهای مسلمان این سفارش را می کنم.
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تروریس��م واژه ای اس��ت ک��ه همچنان در ص��در ادبیات 
سیاس��ی و امنیت��ی جهان ق��رار دارد هر چند ک��ه همچنان 
تعریف درس��تی از آن صورت نگرفته و ن��گاه منفعت طلبانه 
قدرت های بزرگ مانع از ایجاد اجماع نظر در این عرصه شده 
است چنانکه طبق تعریف آمریکا، رژیم صهیونیستی و یا رژیم 

صهیونیس��تی که هزاران نفر را در فلسطین و یمن به خاک و 
خون کش��یده اند و یا گروهکی مانند منافقین که دستشان به 
خون 17 هزار ایرانی آغشته است تروریست حساب نمی شوند 
و در مقابله مقاومت منطقه که در برابر تروریسم صهیونیستی 
و س��ایر گروه های تروریستی در سوریه و عراق قرار گرفته اند 

تروریست معرفی و در لیست تحریم قرار می گیرند. 
در باب رویکرد آمریکا به تروریسم نکته قابل توجه تحرکات 
آنها در س��وریه و عراق است. در حالی که تمام شواهد از نابودی 
امارت داعش در این کشورها حکایت دارد اما آمریکایی ها به دنبال 
ایجاد پایگاه برای آنان هس��تند چنانکه رئیس دفتر سازمان بدر 
عراق در االنبار، هشدار داد که صحرای غربی این استان در اشغال 
سربازان آمریکایی قرار دارد و تالش دارد داعش با همکاری آنها، 
این منطقه را اشغال کند. نظامیان آمریکا کارهای مربوط به احداث 
نخس��تین باند فرود بالگردهای نظامی در غرب االنبار را به پایان 
رسانده اند که موقعیتی امن برای داعش ایجاد می کند. در سوریه 

نیز در کنار اقدامات مستقیم برای حفظ داعش و سایر جریان های 
تروریس��تی بویژه در مناطق مرزی با عراق، کشتار غیرنظامیان 
در دس��تور کار آمریکایی ها قرار دارد. در همین چارچوب نتایج 
گزارشی که روز پنجشنبه منتش��ر شده نشان می دهد حمالت 
گسترده ائتالف تحت رهبری آمریکا در رقه سوریه به کشته شدن 

بیش از 1600 غیرنظامی منجر شده است.
آنچه از س��وی بس��یاری از محافل رس��انه ای و سیاسی 
مطرح می ش��ود نقش ترام��پ رئیس جمهور کنونی آمریکا در 
حفظ و ادامه فعالیت گروه های تروریس��تی است. این مسئله 
در حالی مطرح می ش��ود که بررس��ی کارنامه آمریکا نش��ان 
می دهد این کشور همواره تروریسم را بخشی از ساختار خود 
دانسته و از آن حمایت کرده است. زمانی آمریکایی ها القاعده 
را برای آنچه منافع خود در افغانستان در برابر ارتش شوروی 
می نامیدن��د ایج��اد و آن را با طالبان پیون��د دادند. هر چند 
آمری��کا از س��ال 2001 تاکنون با ادعای مقابله با تروریس��م 

در افغانس��تان حضور دارد اما اقدامی برای نابودی آن نداشته 
و فقط آن را تضعیف می س��ازد. در عراق و س��وریه نیز همین 
روند را ش��اهد هس��تیم و به رغم تش��کیل ائتالف آمریکایی 
ضد داعش هرگز نابود نش��ده اس��ت. یا گروه های تروریستی 
همچون منافقین، عبداهلل عزام، بوکوحرام و... هرگز تا نابودی 

مورد توجه آمریکا قرار نگرفته اند. 
ع��دم چرایی این رفت��ار را در یک جمل��ه اوباما می توان 
مش��اهده کرد آنجا که تاکید می کند آمریکا به دنبال نابودی 
تروریس��م و از جمله داعش نمی باش��د چراکه این گروه ها در 
مقاطعی تامین کننده منافع آمریکا هس��تند. آمریکا صرفا به 
دنبال مدیریت تروریس��م در چارچوب منافع خود است. این 
جمالت اوباما به خوبی نش��ان می دهد که آمریکا هرگز ناجی 
امنی��ت جهان نبوده و صرفا براس��اس منافعش عمل می کند 
و تروریس��م پروری و حفظ تروریس��م در این چارچوب محور 

سیاست این کشور را تشکیل می دهد. 

یادداشت

ادامه از صفحه اول
 ب��اراک اوبام��ا رئیس جمه��ور س��ابق آمریکا 
ادعا داش��ت که به دنبال صل��ح جهانی و مقابله با 
عوام��ل ناامنی اس��ت و با این ادعا نی��ز بر رویکرد 
مذاکره با کشورها و ساختارهایی که آنها را تهدید 
جه��ان می نامید مطرح کرد. ای��ن ادعای به ظاهر 
دموکراتی��ک در حالی مطرح ش��د ک��ه در مقوله 
مبارزه با تروریسم از جمله اقدام علیه داعش رویه 
اوبام��ا جای تامل داش��ت. او می گفت آمریکا نه به 
دنبال نابودی داعش که به دنبال مدیریت آن است 
چراک��ه این گروه ها در مقاطع��ی می توانند تامین 
کننده منافع آمریکا باش��ند. این رویکرد چنان بود 
که حتی ترام��پ در مبارزات انتخاباتی اذعان کرد 
داعش توس��ط اوباما ایجاد شده و وی با آن مقابله 

خواهد کرد. 
وعده ه��ای ترامپ در حالی بوده که مروری بر 
تحوالت سوریه و عراق نش��ان می دهد که ترامپ 
نیز همان سیاس��ت اوباما را در قبال تروریسم اجرا 
می سازد آنجا که برای نجات تروریست ها اقدام به 
بمباران مواضع ارتش س��وریه و اعزام نیرو به این 
کش��ور می کند. در عراق نیز آمریکا سعی دارد در 
شرق فرات منطقه ای امن برای تروریست ها ایجاد 
و دامنه آن را به االنبار گسترش دهد چنانکه قصی 
االنباری رئیس دفتر س��ازمان بدر عراق در االنبار، 
هشدار داد که صحرای غربی این استان در اشغال 
آمریکا قرار دارد و احتمال دارد داعش با همکاری 

آنها، این منطقه را اشغال کند.

االنب��اری به پایگاه خب��ری »المعلومه« گفت 
ک��ه آمریکا »به ص��ورت پنهانی در ای��ن صحرا از 
گروه های جنایتکار ]داعش[ حمایت می کند«. وی 
همچنین اعالم کرد که نظامیان آمریکا به صورت 
کامل مناطق »هیت و حصیبة البغدادی« را تحت 
نظ��ر دارند و ای��ن مناطق تحت اش��غال آنان قرار 
دارد. االنباری پیش��تر نیز گفته ب��ود که نظامیان 
آمری��کا، 700 عنصر داع��ش را در صحرای غربی 
مس��تقر کرده اند تا نیروهای امنیتی عراقی حاضر 
در ای��ن منطقه را هدف قرار دهن��د. در این میان 
نماینده فراکس��یون الصادق��ون در پارلمان عراق 
تأکید ک��رد، دولت ب��رای قصاص س��ربازان قاتل 
آمریکایی که در عراق مرتکب قتل ش��دند، دو راه 

پیش وی خود دارد.
»محم��د البل��داوی« نماین��ده الصادقون در 
پارلمان عراق به پایگاه خبری »بغداد الیوم« گفت 
دو راه پیش روی دولت اس��ت؛ اول اینکه دولت در 
درجه نخست موظف است در باالترین سطح دست 
به اقدام دیپلماتی��ک بزند تا آمریکا را مجبور کند 
که س��ربازان آمریکایِی قاتل مردم عراق را تحویل 
ده��د تا در این کش��ور محاکمه ش��وند. البلداوی 

ادام��ه داد: گزینه دوم، اقامه دعوی علیه آمریکا در 
دادگاه اله��ه اس��ت تا »این قاتالن که در کش��تار 
عراقی ها مشارکت داشتند، قصاص شوند«؛ قاتالنی 
که مدعی بودند حمالت هوایی آمریکایی به مردم 
عراق اش��تباهی بوده و برخی نیز به بهانه مظنون 
ب��ودن، در عملیات های زمینی ش��رکت داش��تند. 

در ای��ن می��ان در واکن��ش به تهدی��دات آمریکا، 
س��خنگوی جنب��ش النجباء ع��راق ضمن تکذیب 
اخبار مربوط به آماده ش��دن نیروهای این جنبش 
ب��رای حمله ب��ه منافع آمریکا گف��ت: ما اگر قصد 
حمله داشته باشیم اعالم می کنیم و ترسی نداریم. 
از سوی دیگر »عامر الفایز« عضو کمیسیون روابط 

خارجی پارلمان عراق نس��بت به اظهار نظر منفی 
علیه نیروهای امنیتی و سازمان »الحشدالشعبی« 

)بسیج مردمی( هشدار داد.
اقدامات آمریکا در حمایت از تروریس��م صرفا 
معطوف به عراق نمی شود چنانکه نتایج گزارشی که 
روز پنجش��نبه منتشر شده نشان می دهد حمالت 
گسترده ائتالف تحت رهبری آمریکا در رقه سوریه 
به کش��ته ش��دن بیش از 1600 غیرنظامی منجر 
ش��ده اس��ت. ائتالف تحت رهبری آمریکا حمالت 
در سوریه را، بدون مجوز شورای امنیت یا موافقت 
دولت س��وریه از 22 سپتامبر 201۴ )31 شهریور 
13۹3( با هدف ادعایی مبارزه با داعش آغاز کرد.

مقام��ات آمریکای��ی و خارج��ی می گویند که 
دولت ترامپ از دستکم 21 کشور همپیمان آمریکا 
درخواست اعزام نیروی نظامی و ارائه دیگر تجهیزات 
لجستیکی به سوریه کرده، اما نیمی از آنها تاکنون 
به درخواس��ت وی ج��واب رد داده اند و باقی نیز با 
ارائه حمایت های جزئی موافقت کرده اند. خبر دیگر 
از سوریه آنکه گروه موسوم به »دیدبان حقوق بشر 
سوریه« اعالم کرد که دو روز پیاپی تظاهرات مردم 
علیه شبه نظامیان ُکرد در استان دیرالزور ادامه دارد 
و س��اکنان این مناطق، خواستار اخراج این عناصر 
هستند. شبه نظامیانی که تحت حمایت آمریکا قرار 
دارند. در همین ارتباط، خبرگزاری رس��می سوریه 
)سانا( گزارش داد که که در جریان حمالت عناصر 
قس��د به معترضان در روس��تای الضمان، سه غیر 

نظامی کشته شدند.

حمایت آمریکا از داعش برای حفظ تروریسم در غرب آسیا ابعاد تازه ای گرفت 

ترامپ مجری آرزوهای اوباما

از هفته ه��ا  س��رانجام پ��س  آس�یا راز ش�رق  س��رانجام  گمانه زن��ی 
شکست مذاکرات هانوی آشکار شد آنجا که رهبر 
کره ش��مالی ب��ه رئیس جمهور روس��یه گفته که 
آمریکا در مذاکرات س��ران دو کش��ور در پایتخت 

ویتنام سوءنیت نشان داد و یکجانبه عمل کرد.
»کیم جونگ اون«، رهبر کره شمالی در شهر 
»والدی وستوک« گفت: »اوضاع در شبه جزیره کره 
و منطقه در حال حاضر در وضعیت وقفه اس��ت و 
به شرایط بحرانی رسیده... چون آمریکا در نشست 
اخی��ر در هانوی، با س��وءنیت موض��ع یکجانبه ای 
گرفت.« رهبر کره ش��مالی برای دی��دار با پوتین 
درخصوص صلح و امنیت منطقه به روس��یه س��فر 
کرده است. خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش 
داده کیم، والدیمیر پوتین را به کره شمالی دعوت 
کرده و پوتین این دعوت را پذیرفته اس��ت. در این 

می��ان پیونگ یان��گ بابت مراقبت بیمارس��تانی از 
دانش��جوی آمریکایی بازداشت شده در این کشور، 
برای دولت آمریکا یک صورت حس��اب 2 میلیون 
دالری صادر کرده اس��ت. روزنامه واشنگتن پست 
گزارش داد کره ش��مالی قب��ل از بازگرداندن اوتو 
وارمبیر خواس��تار آن شده که یک مقام آمریکایی 
تعهدنام��ه ای را ب��رای پرداخت این صورتحس��اب 
امضا کند. کاخ س��فید از اظهارنظر درباره گزارش 
واشنگتن پس��ت خودداری ک��رده و در ایمیلی به 
خبرنگاران گفت��ه که درباره مذاک��رات مربوط به 

گروگان ها نظری مطرح نمی کند. 
خب��ر دیگ��ر آنکه کره ش��مالی اع��الم کرد به 
رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا در شبه جزیره 

کره، پاس��خ نظامی می دهد. »پیونگ یانگ« معتقد 
اس��ت این رزمایش ها آن تواف��ق نظامی را که ماه 
س��پتامبر 2017 میان دو کره منعقد ش��د، نقض 
می کند. در این توافق آمده اس��ت که »س��ئول« و 
پیونگ یانگ، کمیسیونی نظامی برای بهبود اعتماد 
دوجانب��ه تش��کیل می دهند و مناط��ق آزاد برای 
انجام رزمایش نظامی در مرز دو کش��ور در دریای 

زرد و دریای ژاپن برقرار می شود.
پیش تر کره جنوبی و آمری��کا تصمیم گرفتند 
رزمایش ه��ای ب��زرگ خ��ود را به منظ��ور کاهش 
تنش در ش��به جی��زه کره، ب��ه مانورهای کوچک 
تغیی��ر دهند. ترام��پ به عنوان یک��ی از مخالفان 
ای��ن رزمایش ها معتقد اس��ت عدم برگ��زاری این 

رزمایش ها میلیون ها دالر صرفه جویی برای آمریکا 
به دنبال دارد.

در ای��ن می��ان رئیس جمهور روس��یه تأکید 
کرد کره ش��مالی برای تکمیل فرآیند خلع سالح 
اتمی ش��به جزیره کره، نیازمند ارائه تضمین هایی 
درخص��وص حفظ حاکمیت و امنیت خود اس��ت. 
»والدیمی��ر پوتی��ن«  رئیس جمه��ور روس��یه در 
کنفران��س خبری پ��س از دیدار ب��ا »کیم جونگ 
اون« رهبر کره ش��مالی گفت، مهم ترین مس��ئله 
در خلع س��الح اتمی شبه جزیره کره این است که 
تضمین ه��ای الزم درخصوص حفظ حاکمیت کره 
ش��مالی در اختیار پیونگ یانگ ق��رار گیرد و این 
ام��ر تنها از طریق پایبندی ب��ه قوانین بین المللی 
محقق خواهد ش��د. رئیس جمهور روس��یه ضمن 
ابراز خرس��ندی از نتایج دیدار خ��ود با رهبر کره 
ش��مالی تأکید کرد، کیم مایل به کاهش خطرات 

هس��ته ای در ش��به جزیره کره و خلع سالح اتمی 
این ش��به جزیره هس��ت اما تضمین ه��ای خاصی 

می خواهد.
این در حالی اس��ت که وزی��ر خارجه آمریکا 
رون��د گفت وگو با کره ش��مالی را »چالش برانگیز« 
توصیف کرد، اما گف��ت اطمینان دارد که می توان 
نهایتا پیونگ یانگ را خلع س��الح اتمی کرد.وی در 
مورد شکست مذاکرات اخیر میان »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا و »کیم جونگ اون« رهبر کره 
ش��مالی در ویتنام، با بیان اینکه دو کشور تاکنون 
چندین بار دیگر هم این مسیر را با هم پیموده اند، 
گفت واش��نگتن در گذش��ته مرتکب اش��تباهاتی 
ش��ده که دولت ترامپ دیگر آن اشتباهات را تکرار 
نمی کند. او گفت یکی از اشتباهات این بوده است 
که »ما در ازای مواردی بسیار اندک، پول بسیاری 

در اختیار آن ها قرار دادیم.«

»اون« راز شکست مذاکرات کره شمالی و آمریکا را فاش کرد
سوء نیت واشنگتن در هانوی 

وزی فرانسه در لیبی  آتش افر
همزمان با تش��دید تحرکات فرانسه برای سطه بر منابع  نفت لیبی، برخی منابع لیبیایی می گویند که یک ناوچه ق�اره ثروتمند
فرانس��وی که برای نیروهای »حفتر« س��الح آورده بود به مدت سه ساعت در 

بندر »رأس النوف« لیبی پهلو گرفت و سپس منطقه را ترک کرد.
در حالیک��ه برخ��ی مناب��ع می گوین��د که ی��ک ناوچه فرانس��وی برای 
سوخت گیری در بندر »رأس النوف« واقع در منطقه هالل نفتی توقف کرده 
ب��ود اما برخی مناب��ع محلی دیگر نیز می گویند که این ناوچه به مدت س��ه 
س��اعت در ای��ن بندر پهلو گرفته و حامل س��الح برای نیروه��ای حفتر بود. 
شبه نظامیان موس��وم به »ارتش ملی لیبی« تحت امر ژنرال »خلیفه حفتر« 
از بیس��ت و دو روز پیش پیش��روی به س��مت طرابلس را آغاز کرده  اند اما با 
مقاومت ش��دید نیروهای دولت وفاق ملی مواجه ش��دند. حفتر به پشتیبانی 
ری��اض، ابوظبی و قاهره قصد دارد طرابل��س، مقر دولت وفاق ملی را تصرف 
کن��د. حفتر، جنگ علیه طرابل��س را عملیات آزادس��ازی طرابلس نامیده و 
فائز الس��راج )رئیس دولت وفاق ملی( نیز برای مقابله با این حمله، عملیات 

نیروهای خود را »برکان الغضب« )آتشفشان خشم( نامیده است. 
ش��بکه الجزیره گزارش داد که ورود ناوچه فرانس��وی ب��ه بندر رأس النوف 
همزمان با استقرار نظامیان وابسته به حفتر در این بندر و مناطق اطراف آن بود. 
به گفته این منابع ناوچه مذکور چند قایق سریع السیر و مقادیری سالح هجومی 
ویژه غواصان و مردان قورباغه ای، در این بندر تخلیه کردند. »عبدالکریم الزبیدی« 
وزیر دفاع تونس هفته گذشته اعالم کرد که دستگاه های امنیتی این کشور یک 

گروه 13 نفره حامل گذرنامه دیپلماتیک فرانسوی را بازداشت کرده اند. 
ب��ه گفت��ه وی این افراد از لیبی خ��ود را به گذرگاه م��رزی رأس جدیر 
رس��انده بودند. فرانسه در سال 2011 نیز از حامیان اقدام نظامی علیه لیبی 
بود چراکه س��لطه بر منابع نفت این کشور را منابعی مهم برای تامین انرژی 

خود می داند حتی اگر به قیمت نابودی کامل لیبی صورت گیرد. 

یوی امارات برای تعز  سنار
بحران سازی امارات در یمن همزمان با جنایات سعودی  آس�یا ادام��ه دارد چنانک��ه تش��دید درگیری می��ان نیروهای غ�رب 
وابس��ته به امارات با پلیس در ش��هر تعز در جنوب غرب یمن ده ها کشته و 

زخمی از بین نظامیان و غیرنظامیان برجای گذاشت.
وب��گاه خب��ری الخلیج اونالین به نق��ل از منابع امنیتی و ش��اهدان گفتند: 
درگیری هایی که در آن انواع مختلف سالح به کار گرفته شده بین نیروهای امنیتی 
با شبه نظامیان معروف به گردان های ابوالعباس است که کمک مستقیم از امارات 
عربی متحده دریافت می کند. این منابع خبر دادند با تش��دید درگیری ها در روز 
پنجشنبه دستکم دو کودک کشته و ده ها نفر از جمله غیرنظامیان زخمی شدند.

گروه های وابس��ته به ابوالعباس تحت پیگرد امنیتی هستند، آنها متهم به 
دس��ت داشتن در عملیات های ترور در شهر تعز هستند ابوالعباس با نام واقعی 
»عادل عبده فارع«، یک فرمانده القاعده اس��ت که او را به عنوان فرمانده جبهه 
شرقی در تعز و فرمانده نیروهای موسوم به حماة العقیدة می شناسند و یکی از 
مهم ترین افراد تحت حمایت امارات شمرده می شود. او تحت فرماندهی لشکر 

35 زرهی ارتش منصور هادی در تعز فعالیت می کند. 
ب��ه گفته ناظران و سیاس��تمداران یمن، ام��ارات می خواهد مانند عدن در 
جنوب یمن در تعز هم کمربند امنیتی ایجاد کند از همین رو با گسترش هرج 
و مرج و اقدامات تروریستی در این شهر از طریق نیرو های حامی خود، به دنبال 
گسترش دامنه سلطه خود بر تعز است. در این میان سازمان »کودکان را نجات 
بدهید« اعالم کرد، از آغاز س��ال جاری میالدی تا 1۹ آوریل بیش از 100 هزار 
کودک زیر 15 سال در یمن مشکوک به ابتالی به وبا هستند و این تعداد نسبت 
به سال میالدی گذشته بیش از دو برابر شده است. از سوی دیگر در واکنش به 
ادامه جنایات ائتالف آمریکایی - سعودی، ارتش و کمیته های مردمی یمن طی 
عملیات های موشکی، پهپادی و توپخانه ای خود در مرز یمن با جنوب عربستان، 

صفوف نیروهای متجاوز سعودی را متحمل تلفات جانی و تجهیزاتی کردند.

یالنکا وج هزاران مسلمان از سر خر
با افزایش تنش  در س��ریالنکا پ��س از بمب گذاری های  ن ا مرگبار روز »عید پاک«، هزاران مس��لمان ش��هر بندری بح�����ر

»نگومبو« را ترک کردند.
کلیس��اهای س��ریالنکا نیز به دلیل انفجارهای خونین چند روز گذش��ته، 
همچنان در سراس��ر این کشور تعطیل است. با گذشت ده سال از پایان جنگ 
داخلی در سریالنکا، حمالت تروریستی در این کشور، بار دیگر ترس از بازگشت 
درگیری های فرقه ای را افزایش داده اس��ت. یک کش��یش ارشد در این رابطه 
گف��ت: »تا اط��الع ثانوی هیچ تجم��ع عمومی وجود نخواهد داش��ت«. از روز 
چهارشنبه هزاران مسلمان که اکثراً پاکستانی هستند، درپی بروز تهدیدهایی 
برای انتقام جویی، بندر نگومبو را ترک کردند. یکی از این افراد که آماده سوار 
شدن به اتوبوسی پرجمعیت بود گفت: »به دلیل ترکیدن بمب ها و انفجارهایی 

که اینجا اتفاق افتاد، مردم محلی سریالنکا به خانه هایمان حمله کردند«.
از روز وقوع حمالت تروریستی، پلیس سریالنکا شمار زیادی را به صورت 
ش��بانه بازداش��ت و مورد بازجویی قرار داده اس��ت. پلیس این کش��ور اعالم 
کرد یک مصری و چند پاکس��تانی در میان دستگیرش��دگان هس��تند. روز 
پنج ش��نبه شمار این بازداشت شدگان به 76 نفر رسید. بودایی ها در جمعیت 
22 میلیونی س��ریالنکا اکثریت هس��تند و مس��لمانان و هندوها و مسیحیان 
اقلی��ت . از میان 35۹ فردی که در ای��ن بمب گذاری ها جان باختند، 3۸ نفر 
خارجی بودند. ملّیت این افراد بریتانیایی، آمریکایی، اس��ترالیایی، ترکیه ای، 
هندی، چینی، دانمارکی، آلمانی و پرتغالی بود. وزیر دفاع سریالنکا به دنبال 
درخواس��ت رئیس جمهوری این کش��ور مبنی بر اس��تعفای فوری مقام های 

امنیتی به دلیل ناتوانی در حوادث اخیر، از سمت خود استعفا کرد. 
ماتریپاال سیریِس��نا رئیس جمهور سریالنکا بعد از گذش��ت پنج روز از وقوع 
انفجارهای تروریستی در این کشور، از وزیر دفاع و رئیس  پلیس این کشور خواست 

به دلیل ناتوانی در جلوگیری از این حمالت، از سمت هایشان فورا استعفا کنند. 


