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امارات: هیئت امارات متحده عربی به سرپرستی 
»سهیل بن محمد فرج المرزوعی« وزیر انرژی و صنعت 
این کش��ور در »تاش��کند« با » ش��وکت میرضیایف« 
رئیس جمهور ازبکس��تان دی��دار و گفت وگو کرد. در 
این دیدار تاکید شد گفت وگوهای موثر در سطح عالی 
در م��اه مارس س��ال جاری می��ادی در »ابوظبی« و 
»دوب��ی« به توس��عه بی��ش از پیش رواب��ط دوجانبه 

دوستی و شراکتی بین 2 کشور کمک کردند.

افغانس�تان: در حمله هوای��ی نیروهای خارجی 
و افغ��ان بر یک مرکز آموزش��ی داع��ش در کنر واقع 
در شرق افغانس��تان 43 عضو این گروه کشته شدند. 
شورای امنیتی ملی افغانستان به تازگی اعام کرد که 
داعش در افغانستان شکست خورده و این گروه جایی 
در افغانس��تان ن��دارد، این درحالی اس��ت که مقامات 
آمری��کا و روس��یه از خطر افزایش ق��درت داعش در 

افغانستان هشدار داده بودند.

سودان: یک عضو شورای نظامی انتقالی سودان از 
مخالفت این شورا با تشکیل شورای حاکمیتی متشکل 
از هف��ت غیرنظامی و س��ه نظامی، خب��ر داد. »صاح 
عبدالخالق« عضو ش��ورای نظامی انتقالی سودان امروز 
ش��نبه گفت که این ش��ورا مخالف تش��کیل ش��ورای 

حاکمیتی با حضور حداکثری غیرنظامیان است.

پرتغ�ال: در حال��ی که زمان زی��ادی تا برگزاری 
انتخابات پارلمانی اروپا باقی نمانده »آنتونیو کاس��تا« 
نخس��ت وزیر پرتغال تهدید به اس��تعفا ک��رد. بدنبال 
افزایش وخامت ش��رایط اقتص��ادی و همچنین تداوم 
اعتراضات معلمان به شیوه پرداخت دستمزدها دولت 

پرتغال با بحران روبرو شده است.

پاکستان: دادگاه پاکستان درخواست نواز شریف 
نخس��ت وزیر سابق این کشور برای معالجه در خارج از 
کشور را رد کرد و درخواست ضمانت وی به قید وثیقه 
را نیز نپذیرفت. »خواجه حارث« وکیل نواز ش��ریف در 
جلسه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وی اعام کرد 
که معالجه او در پاکستان امکان پذیر نیست و وی باید 

در خارج از کشور تحت معالجه پزشکی قرار گیرد.

ایتالیا: تش��دید بحران مال��ی الیتالیا، دولت این 
کش��ور را برای جلوگیری از ورشکس��ته ش��دن ان با 
مشکل روبرو کرده است. ش��رکت الیتالیا که دو سال 
گذشته برای نجات خود بیش از 900 میلیون یورو از 
دولت وام دریافت کرده اس��ت نه تنها قادر به پرداخت 
این بدهی خود نیست بلکه همچنان نیازمند به کمک 

های مالی بیشتر دولت است. 

ذرهبین

خفقان در ماه رمضان 
وزیر امور اسامی سعودی، گفت همه سخنرانان و 
خطیبان مساجد باید در راستای سیاست و خط مشی 
حکومت س��عودی سخن بگویند در غیر این صورت با 

آن ها برخورد خواهد شد.
با نزدیک ش��دن به ماه رمضان، »عبداللطیف بن 
عبدالعزی��ز آل الش��یخ« وزیر ارش��اد و امور اس��امی 
س��عودی در یک کنفرانس خبری در منطقه الشرقیه 
عربس��تان، گفت باید با ائمه جماعاتی که با حکومت 
همراه نیستند بشدت برخورد شود.  او پس از شرکت 
در همای��ش دفات��ر همکاری ه��ای ارش��ادی، مقابل 
خبرن��گاران ق��رار گرفت، از اعزام بی��ش از چهار هزار 
امام جماعت و مؤذن و س��خنران ب��ه مناطق مختلف 
عربس��تان خبر داد. عبداللطیف آل الشیخ در خصوص 
حضور برخ��ی عالمان دینی که با حکومت س��عودی 
همراه نیس��تند نیز مدعی ش��د که حض��ور این گونه 
افراد فراگیر یا س��ازماندهی شده نیست و صرفا برخی 
اقدامات فردی صورت می گیرد که وزات امور اسامی 

با آنها برخورد کرده و دیگر حضور و بروزی ندارند.
او تأکی��د ک��رد: »وزارت ]ام��ور اس��امی[ هیچ 
مسامحه ای با ش��خصی که بخواهد بر خاف مقررات 
رفتار کند ندارد و اگر کس��ی خاف دس��تورالعمل ها 
رفت��ار کند اقدام مناس��ب در حق وی اعمال ش��ده و 

فردی دیگری را جایگزین می کنیم...«
این وزیر سعودی در ادامه با بیان اینکه همه باید 
جامعه را از خطر »منحرفان« و »گمراهان« دور کنند، 
گفت ک��ه گروه »اخوان المس��لمین« خطرناک ترین و 
ش��رورترین این گروههاس��ت که افکار خود را تبلیغ 

می کند.
از  بس��یاری  در  اخوا ن المس��لمین  اینک��ه  از  او 
کش��ورهای عرب��ی نف��وذ دارد، اب��راز تأس��ف کرد و 
خواس��تار مقابله با اف��کار این گ��روه از طریق تببین 
مفه��وم »اطاع��ت از ولی امر«، »افزایش همبس��تگی 
ملی« و دوری از اختاف شد.آل شیخ همچنین گفت 
که حکوم��ت و نیروهای امنیتی این ح��ق را دارند تا 
احکام ش��ریعت را بر گروههای��ی که آن ها را »گمراه« 

می خواند، اجرا کنند. 

نیمچهگزارش

ادعای »گوترش« علیه حزب اهلل 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل س��ازمان ملل در گزارش س��الیانه خود بار دیگر 

خواستار خلع ساح حزب اهلل لبنان شد.
گوترش مدعی شد؛  ادامه برخورداری حزب اهلل از ابزارهای نظامی پیشرفته 
خارج از سیطره دولت، بسیار مایه نگرانی است«. دبیرکل سازمان ملل در ادامه 
تأکید کرد؛ س��اح و قدرت تنها باید در دست دولت لبنان باشد و این،  مسأله ای 
اساس��ی در رابطه با حاکمیت و استقال سیاس��ی لبنان است. گوترش سپس دربار 
آنچه »مداخله حزب اهلل« در جنگ سوریه نامید، هشدار داد و مدعی شد: » این موضوع، 
منجر به غرق شدن لبنان در درگیری های منطقه ای می شود و ثبات این کشور و منطقه 
را تهدید می کند«. وی گفت: »در راستای توافق "طائف" و قطعنامه 1559 سال 2014، 
مج��ددا از حزب اهلل و تمامی طرف های مربوط��ه می خواهم از هرگونه فعالیت نظامی در 

داخل یا خارج از کشور بپرهیزند«.

 مقاومت
 کشورهای اروپایی عالقه به یکدیگر ندارند

رئیس کمیس��یون اروپا با بی��ان اینکه روند برگزیت نش��ان دهنده عدم وجود 
دموکراسی در بریتانیا است، گفت کشورهای اروپایی دیگر به هم عاقمند نیستند.

»ژان کلود یونکر« رئیس کمیسیون اروپا با هشدار درباره سوءاستفاده دولت 
بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا گفت که کش��ورهای این قاره عاقه ب��ه یکدیگر را از 
دس��ت داده اند.  یونکر در مصاحبه با روزنامه آلمانی »هندلسبات« با بیان اینکه 
کش��ورهای اروپایی »عاقه جمعی به یکدیگر را از دست داده اند« گفت اما در رابطه 
بی��ن انگلیس و اتحادیه اروپ��ا، این نهاد اروپایی بوده که مورد سوءاس��تفاده قرار گرفته 
و نهایتا پس زده ش��ده اس��ت. وی که در ماه نوامبر 2019 ماموریتش به عنوان رئیس 
کمیس��یون اروپا به پایان می رس��د، گفت : »ما )کش��ورهای اروپایی(  یکدیگر را دوست 
نداریم. ما عاقه جمعی به هم را از دس��ت داده ایم... پنج یا ش��ش بعد از جنگ جهانی 

دوم نیز این اتفاق افتاده بود. 

چالش
پیام  آیت اهلل عیسی قاسم

رهبر معنوی انقاب بحرین در پیامی جدید، خواس��تار اصاح سیاس��ی در 
بحرین ش��د و حداقل تحقق خواس��ته مردم و متعارف ترین شکل برآورده شدن 

آن را، حکومتی دموکراتیک دانست.
 آیت اهلل »عیسی احمد قاسم« از مراجع دینی بحرین و رهبر معنوی انقاب 
این کش��ور، در پیامی جدید به مردم کش��ورش، خواس��تار اصاح سیاس��ی شد.  
آیت اهلل قاس��م در این پیام گفته که »بحرین ش��اهد عقب ماندگی بزرگ و ریشه ای و 
سیاسی است... و برای نجات وطن و مردم، اصاح ضروری است«.  آیت اهلل قاسم، با بیان 
اینکه »مسلمانان حقیقی، نجات دهنده واقعی و حل مشکل سیاسی را "اسام" می دانند 
اما با این حال، مطالبه عملی در حوزه سیاسی را خیلی از ملت های اسامی دموکراسی 
غیر دروغین می دانند«، تصریح کرد، برای اصاح و ماندگاری اصاح، کمترین چیزی که 

می توان گفت، »نظام سیاسی است که امروز دموکراسی پیشرفته خوانده می شود«. 
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گوترش به دنبال چیست؟ 

قاسم  غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

غرب آس��یا در حالی با بحران های گس��ترده ای همچون 
تروریس��م و دخالت های آمریکا و البته  ادامه جنایات سعودی 
در یمن و صهیونیست ها در فلسطین همراه است که در اقدامی 
قابل تامل »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل در گزارش 
سالیانه خود بار دیگر خواستار خلع ساح حزب اهلل لبنان شد. 
گوترش مدعی ش��د وجود ساح خارج از کنترل دولت لبنان 

بعاوه ش��به نظامیان مس��لح، همچنان امنیت و ثبات لبنان را 
تهدی��د می کند؛ ادامه برخورداری حزب اهلل از ابزارهای نظامی 
پیشرفته خارج از س��یطره دولت، بسیار مایه نگرانی است. در 
ازریابی آنچه از سوی دبیر کل سازمان ملل صورت گرفته چند 
نکته قابل توجه اس��ت. ادعای گوترش خاف منشور سازمان 
مل��ل و وظای��ف دبیر کل اس��ت چرا که حزب اهلل بخش��ی از 
س��اختار دفاعی یک کش��ور اس��ت و نه گروهی شبه نظامی. 
بر اس��اس راهبرد دفاعی لبن��ان، ارتش، مردم و مقاومت رکن 
دفاعی هستند لذا حزب اهلل بخشی از بخش نظامی لبنان است 

و گوترش حق ندارد علیه آن موضع گیری کند . 
این اظهارات گوترش در حالی بیان می ش��ود که »میشل 
ع��ون« رئیس جمهور لبنان به عنوان اولین مقام سیاس��ی در 
این کش��ور، در مناسبت های مختلف بر ساح حزب اهلل تأکید 
کرده اس��ت. وی دو س��ال پی��ش )1396( در مصاحبه ای به 
»المانیتور« اعام کرد س��اح حزب اهلل ب��رای مقابله با رژیم 

صهیونیس��تی ضروری اس��ت.  حزب اهلل زمینه س��از امنیت 
لبنان در برابر تروریس��م و رژیم صهیونیس��تی است لذا باید 
از آن تقدیر ش��ود نه ادعای خلع س��اح آن را بدهند. جهان 
اذع��ان دارد حزب اهلل نبود لبنان نب��ود و حتی امنیت جهان 
نب��ود چرا که حض��ور حزب اهلل در منطق��ه از عوامل نابودی 
تروریس��م است در این میان با توجه به تهدیدات بسیار علیه 
لبن��ان، س��خنان گوترش تهدی��د امنیت لبنان اس��ت و باید  
پاس��خگو باش��د. همزمانی ادعای گوترش با تهدیدات غرب و 
صهیونیس��ت ها علیه لبنان و حزب اهلل نشانگر هماهنگی آنها 
علیه امنیت و استقال لبنان است  بویژه اینکه حزب اهلل جز 
س��اختار سیاسی ) دولت و پارلمان لبنان( است لذا ادعا علیه 

ان ادعا علیه حل لبنان است. 
ادعای گوترش حمایت از تروریس��م اس��ت چرا که حزب 
اهلل مبارزه کننده با تروریسم است بر این اساس تقارن ادعای 
گوت��رش با اقدام امریکا در احیای داعش در عراق و س��وریه 

ج��ای تامل دارد. نکته قابل توجه دیگر آنکه گوترش به جای 
حل بحران یمن و مقابله با اشغالگری سعودی و صهیونیستی 
با ادرس غلط دادن به افکار عمومی س��عی در پنهان س��ازی 
کاستی های خود دارد در این میان بسیاری بر این امر تاکید 
دارند که گوترش ب��ه جای مداخله در امور لبنان به مقابله با 
دخالت آمریکا در ونزوئا و بحران س��ازی سعودی اماراتی در 

سودان و لیبی بپردازد.
در جم��ع بندی نهای��ی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت 
که ادعاهای دبیر کل س��ازمان ملل نه در چارچوب رفتارهای 
دبیرکلی بلکه بر اس��اس ساختار وابسته سازمان ملل به غرب 
صورت می گیرد که جز ایجاد بحران در منطقه هدف دیگری 
برای آن نمی توان در نظر گرفت. رفتاری که در نهایت بیانگر 
ناتوانی سازمان ملل در تحقق منشور ملل متحد است که هر 
روز آن را به س��مت سرنوش��ت جامعه ملل که همانا نابودی 

است نزدیک تر می شود.

یادداشت

گروه فرادید  ویژه بیس��ت و پنجمی��ن ش��نبه گ�زارش 
اعتراضات به سیاست های دولت فرانسه علی رغم 
هوای بارانی، در سراس��ر شهرهای بزرگ و کوچک 
این کش��ور برگزار ش��د در حالی که این هفته نیز 
نیروهای امنیتی ش��هرهای مختل��ف را به پادگان 

تبدیل و اقدام به سرکوب مردم کردند. 
حضور معترضان فرانس��وی در خیابانها پس از 
روز س��یاه کارگر در این کش��ور بود روزی که یک 
در فضای به ش��دت پلیس��ی حداقل 400 معترض 
بازداشت و بیش از یکصد نفر در اثر خشونت پلیس 
زخمی ش��دند. حاال و در بیس��ت و پنجمین هفته 
متوالی اعتراضات نس��بت به سیاست های سرمایه 
داری دولت فرانسه؛ پلیس خشمگین و هم بر خشم 
معترضان افزوده شده است. در 4 ماه نخست امسال 
بیش از 40 نیروی پلیس اقدام به خودکش��ی کرده 
اند که در مقایسه با سالهای گذشته آمار بسیار نگران 
کننده ای است. از طرفی فعاالن جنبش ضدسرمایه 
داری هم به شدت از دولت آقای ماکرون که در این 
نیم سال اعتراضات نتوانسته اقدام موثری انجام دهد 
عصبانی و خشمگین هستند. دیروز سراسر فرانسه 
به ویژه شهرهای بزرگ از جمله لیون، بوردو، مونت 
پلیه، مارس��ی، تولوز، نانت و پاریس ش��اهد حضور 

مردم در خیابانها بود.
در پاریس اعتراض��ات از دو نقطه خواهد بود؛ 
یکی از فرودگاه های اورلی و ش��ارل دوگل و دوم 

از مقابل بیمارس��تان لری بوازیق به سمت میدان 
ناس��یون.   دو روز پ��س از درگیری ش��دید میان 
معترضان و نیروه��ای پلیس در روز جهانی کارگر 
در فرانسه، رس��انه های فرانسوی از آغاز تظاهرات 
معترض��ان به سیاس��ت های اقتص��ادی دولت در 
بیست و پنجمین هفته این اعتراض ها خبر دادند. 
تجمع های در حالی برگزار شد  که این بار تمرکز 
تظاهرکنندگان بر تجمع مقابل بیمارس��تان های 
فرانسه و فرودگاه ش��ارل دو گل اعام شده است. 
بر اس��اس فراخوان های صادره تجمع های دیروز 
عاوه بر پاریس در دیگر ش��هرهای فرانسه اعم از 
اوت-پیرنه، تولوز، استراسبورگ، لیون، رن، بوردو، 
مون��ت پلیه، مارس��ی، اویرون، ل��وت، آریژ و نانت 
برگزار خواهد شد. شبکه بی اف ام تی وی گزارش 
کرد: س��ه تظاهرات اعام شده توسط ستاد پلیس 
پاریس در روز جاری تایید ش��ده است. این شبکه 
در عین حال از بس��ته شدن ایس��تگاه های مترو 
در پاریس در بیس��ت و پنجمین شنبه اعتراض ها 
خبر داد. س��ازمان حمل و نقل شهر پاریس اعام 
کرد: بسیاری از ایستگاه های مترو امروز از ساعت 

8 بس��ته ش��ده اند. بی اف ام تی وی همچنین از 
تجم��ع 30نفر از جلیقه زردها در فرودگاه ش��ارل 
دو گل ت��ا کنون در اعتراض به خصوصی س��ازی 

فرودگاه ها خبر داد.
در ادامه اعتراض ها در فرانسه به سیاست های 

اقتصادی دولت از سوی گروهی موسوم به جنبش 
'جلیقه زردها'، معترضان طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته و در بیست و پنجمین هفته اعتراض ها، در 
بیمارستان های فرانسه و همچنین فرودگاه 'شارل 
دو گل'دس��ت به تجمع اعتراض آمیز خواهند زد. 

طبق این اعام، معترضان امروز در دفاع از خدمات 
بهداش��تی در مقابل بیمارس��تان های الریبوازیه، 

سن لوئیس و تنون تجمع خواهند کرد. 
براساس این گزارش، معترضان به سمت اتاق 
های اورژانس راهی خواهند شد؛ جایی که در آنجا 
س��خنرانی های برنامه ریزی شده با شعار 'دفاع از 
خدمات عمومی و حفاظت از بیمارستان ها' انجام 
می ش��ود. ای��ن برنامه ریزی ه��ا در حالی صورت 
گرفته که پیشتر، پلیس پاریس 'هر گونه تظاهرات 
اعتراض��ی' در خیابان ش��انزه لی��زه، محدوده کاخ 
ریاس��ت جمهوری و مجلس ملی و مقابل کلیسای 
نوت��ردام را ممن��وع اعام ک��رده اس��ت.  روزنامه 
فرانسوی تلگرام نیز در مطلبی از ارائه 33فهرست 
انتخابات��ی از بین جریان ها و احزاب مختلف برای 
انتخاب��ات آتی پارلمان اروپا که قرار اس��ت در 23 
ماه می س��ال میادی ج��اری برگزار ش��ود خبر 
داد. به نوش��ته ای��ن روزنامه، در این فهرس��ت ها 
که امروز در نش��ریه رس��می پارلمان اروپا منتشر 
ش��ده، 2هزار و 607 نفر نامزد شده اند. همچنین 
به نوش��ته مجله ویژه جلیقه زردها، احزاب سنتی، 
به تنهایی، حدود 15 فهرس��ت هستند. سه لیست 
از جنبش اجتماعی جلیقه زردها در بین فهرس��ت 
های ارائه ش��ده وجود دارد. این فرس��ت ها شامل 
»تکامل ش��هروند«، »اتحاد زرد« و »جنبش برای 
ابتکار ش��هروندان« که قصد دارند رفراندوم ابتکار 
شهروندان را در سطح ملی و اروپایی برگزار کند.

فرانسه برای بیست و پنجمین هفته متوالی به پادگان نظامی تبدیل شد

جلیقهزردهامصممعلیهنظامسرمایهداری

همزمان با تش��دید تهدیدات  آس�یا آمریکا علیه کره شمالی، ستاد ش�رق 
مشترک کره جنوبی اعام کرد که همسایه شمالی 
این کشور، چند فروند موشک کوتاه برد ناشناس به 

سمت دریای شرقی شلیک کرده است.
خبرگزاری یونهاپ متعل��ق به کره جنوبی، از 
ش��لیک یک فروند موش��ک کوتاه برد توس��ط کره 
ش��مالی خبر داد. ستاد مش��ترک نیروهای مسلح 
کره جنوبی بامداد شنبه در بیانیه ای اعام کرد که 
کره ش��مالی یک فروند موشک کوتاه برد ناشناس 
به س��مت دریای شرقی شلیک کرده است. در این 
بیانیه آمده است: »کره شمالی ساعت 9:06 صبح 
امروز از ش��هر بندری وونس��ان واقع در شرق این 
کش��ور، موش��کی را در جهت ش��رق شلیک کرده 
است. مقامات کره جنوبی و آمریکا مشغول بررسی 

جزئیات این موشک هستند«.
دقایقی بعد برخی منابع خبری به نقل از وزارت 
دف��اع کره جنوبی گ��زارش دادند که کره ش��مالی 
دقایقی پیش مجددا چند فروند موش��ک کوتاه برد 
شلیک کرده است. گفته می شود این موشک ها بین 
70 تا 100 کیلومتر در آسمان پیش رفته اند یا ارتفاع 
آنها هنوز مشخص نیست. این اولین شلیک موشک 
توسط کره ش��مالی در یک سال و نیم گذشته و از 
زمان دیدارهای »کیم جونگ اون« رهبر این کشور با 

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا است.
آمریکا و اعضای ش��ورای امنیت سازمان ملل 
متحد از زمان اولین آزمایش اتمی کره شمالی در 
سال 2006 میادی، چندین دور تحریم علیه کره 

ش��مالی وضع کرده اند.  کره ش��مالی علی رغم این 
تحریم ها بر تقویت توانایی نظامی خود برای مقابله 
ب��ا تهدید حض��ور نیروهای آمریکای��ی در منطقه 
تأکی��د کرده اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که 29 
فروردین ماه امسال خبرگزاری رسمی کره شمالی 
از آزمای��ش نوع جدیدی از یک »س��اح تاکتیکی 

هدایت شونده«، زیر نظر کیم خبر داده بود
»م��ون جائه ای��ن« رئیس جمهور ک��ره جنوبی 
ب��ه دنب��ال انتش��ار اخب��اری مبنی بر آزمایش��ات 
موش��کی جدی��د کره ش��مالی، دس��تور برگ��زاری 
جلس��ه ای اضط��راری را صادر کرد. بن��ا بر گزارش 
خبرگزاری »تاس«، این نشست اضطراری در دفتر 
ریاست جمهوری کره و با حضور مقامات ارشد امنیتی 

این کش��ور تشکیل شده است. »کو مینگ جونگ« 
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گفت 
که این نشس��ت اضطراری به ریاس��ت  »چون اوئی 
یونگ« مدیر امنیت ملی کره جنوبی برگزار شده و 
در این نشس��ت »جئونگ کیئونگ دوو« وزیر دفاع 
و »س��وه هون« رئیس س��رویس اطاعات ملی این 
کشور نیز حضور داشتند. بنا به گفته وی، حضار در 
این نشست اضطراری در حال بررسی اوضاع منطقه 
و تبادل اطاعات با طرف آمریکایی هس��تند. طبق 
ای��ن بیانیه، مقامات نظامی کره جنوبی و آمریکا در 
حال کار روی تحلیل انواع این موشک ها و اطاعات 

مربوط به پرتاب آنها هستند.
عاوه بر این، نهاد ریاست جمهوری کره جنوبی 
با انتشار بیانیه ای اقدام صبح امروز پیونگ یانگ در 
پرتاب موش��ک های کوتاه ب��رد را در تضاد با اهداف 

توافقات نظامی میان دو کش��ور عنوان کرد که در 
سال گذشته به امضا رسیده بود. سئول همچنین از 
پیونگ یانگ خواسته تا افزایش تنش های نظامی در 
شبه جزیره کره را متوقف کند و هر چه زودتر به میز 
مذاکره بازگ��ردد. وزارت خارجه کره جنوبی اعام 
ک��رد، »کانگ کیونگ وا« وزیر خارجه این کش��ور 
به دنبال پرتاب های موش��کی اخی��ر از جانب کره 
شمالی با »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا تلفنی 
گفت وگو کرده اس��ت. وزرای خارجه کره جنوبی و 
آمری��کا  توافق کردند تا واکنش��ی »محتاطانه« به 
اقدام اخیر کره ش��مالی در پرتاب چندین موشک 
کوتاه برد داشته باشند. این گفت وگوی تلفنی میان 
وزرای خارج��ه کره جنوبی و آمریکا چند س��اعت 
پس از پرتاب چندین موشک از سمت کره شمالی 

به دریای ژاپن انجام گرفت.

پاسخ موشکی »اون« به تهدیدات ترامپ

موشک باران جنوب فلسطین اشغالی 
در پاس��خ به حمله جنگنده های رژیم صهیونیس��تی به  ن ا نوار غزه، دهها موش��ک به سمت اراضی اشغالی شلیک بح�����ر

شد.
 ابتدا جنگند ه های رژیم صهیونیس��تی یک زمین زراعی در »بیت الهیا« 
واقع در شمال نوار غزه را با دستکم یک موشک هدف قرار دادند. خبرگزاری 
»شهاب« فلس��طین هم گزارش داد، جنگنده های اسرائیلی به یک هدف در 
»بیت حانون« واقع در ش��مال نوار غزه  نیز حمله کردند. برخی رس��انه های 
اس��رائیلی نیز همزمان مدعی شدند که اهداف، مقرهای وابسته به گروه های 
فلس��طینی بوده اس��ت. در ادامه این گزارش آمده است، آژیرهای هشدار در 
بس��یاری از شهرک های صهیونیستی از جمله »اشدود، سدیروت و عسقان« 
به صدا درآمد و ش��هردار اشدود دس��تور باز کردن تمام پناهگاه های عمومی 
را صادر کرد.رس��انه های صهیونیستی مدعی ش��دند، در کمتر از یک ساعت 
دس��تکم 60 موشک از غزه به سمت ش��هرک های صهیونیستی شلیک شد. 
آنها افزودند، برای اولین بار پس از جنگ 2014 علیه نوار غزه، آژیر قرمز در 

اشدود به صدا درآمد.
روزنام��ه »هاآرتص« اع��ام کرد، ارت��ش رژیم صهیونیس��تی تعدادی از 
س��کوهای پرتاب موش��ک در نوار غزه را ه��دف قرار داده اس��ت. گردان های 
»المقاومه الوطنیه« شاخه نظامی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین اعام 
کرد، رأس س��اعت 10:14 دقیقه به وقت محلی،   چندین موش��ک به س��مت 
عسقان شلیک کرده است. »تال لِو- رام« تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیستی 
»معاری��و« در این زمینه مدعی ش��د: برعکس دفعات قبل، حماس با ش��لیک 
موشک ها به فاصله های دورتر مانند اشدود آغاز کرد. خبرگزاری »صفا« به نقل 
از پایگاه صهیونیستی »مفزاک« نوشت، در نیم ساعت، 150 موشک به سمت 
ش��هرک های صهیونیستی شلیک شده است. رس��انه های صهیونیستی مدعی 
شدند، سامانه موسوم به »گنبد آهنین« تاش کرده با موشک های شلیک شده 

به سمت عسقان، سدیروت، »اشکول و شاعر هنیگف« مقابله کند. 

وزی های مقاومت برای سعودی  پس لرزه پیر
دبیرکل نَُجباء با اش��اره به دستاورد های مقاومت، آن را  آس�یا پش��توانه ای ب��رای تضمی��ن عزت و امنی��ت ملت عراق غ�رب 

توصیف کرد.
»ش��یخ اکرم الکعب��ی« دبیرکل جنبش نَُجباء با اش��اره ب��ه تغییر رفتار 
ری��اض با بغداد پس از دس��تاورد های جبهه مقاومت تصریح کرد: عربس��تان 
وقتی نتوانس��ت دست عراق را به زمین بزند، اینک برای دست بوسی به عراق 
آمد.  دبیرکل مقاومت اس��امی نَُجباء با اشاره به دستاورد های مقاومت، آن را 
پشتوانه ای برای تضمین عزت و امنیت ملت عراق توصیف کرد. حجت االسام 
والمس��لمین »اکرم الکعبی« اظهار داشت: برای نمونه، عربستان هیأتی را به 
عراق اعزام می کند که در تاریخ دو کش��ور بی س��ابقه اس��ت. سعودی ها حتی 
زمانی که رابطه بسیار قوی با "صدام" داشتند، این چنین رفتار نکرده بودند.

وی افزود: ضروری اس��ت که جامعه به این مهم توجه داشته باشد آنچه 
عربستان سعودی را مجبور کرد به این واقعیت تن بدهد، پیروزی هایی است 
که محقق شد و عربستان را به پذیرش واقعیت واداشت. دبیرکل نَُجباء ادامه 
داد: عراق زمانی که توانس��ت بزرگترین سازمان تروریستی ]داعش[ را که از 
حمایت آمریکا، انگلیس، اس��رائیل و کش��ور های عربی برخوردار بود شکست 
ده��د، در واقع این پروژه بزرگ آن ها را ناکام گذاش��ت.  الکعبی اضافه کرد: 
آن ها وقتی نتوانس��تند دست عراق را به زمین بزنند، اینک برای دست بوسی 
به عراق می آیند. این دستاورد ها بود که عربستان را مجبور به تعظیم در برابر 
عراق کرد و دیگران را نیز مجبور می کند. فرمانده برجس��ته بس��یج مردمی 
عراق با توصیه به ملت و سیاس��تمداران این کش��ور برای محافظت از عوامل 
قدرت خود، خاطر نش��ان  کرد دشمن در صدد است که این عوامل قدرت را 

از جامعه منفک کند.
خب��ر دیگر از ع��راق آنکه س��ازمان اطاعات ع��راق از ناکام گذاش��تن 
بزرگترین طرح تروریس��تی داعش برای تش��کیل باندهای زیرزمینی جدید 

در این کشور خبر داد. 

شهادت هزار نوزاد در یمن 
بش�ر در دو بیمارس��تان مربوط به »س��ازمان پزشکان بدون  مرز« در یمن، طی دوسال بیش از هزار کودک به دلیل حق�وق 

پیامدهای ناشی از جنگ عربستان سعودی مرده اند.
 در جری��ان جنگ یمن فقط در دو س��ال گذش��ته  بی��ش از هزار نوزاد 
 )MSF( ج��ان باخته اند. در دو بیمارس��تان مربوط به پزش��کان ب��دون مرز
 vدر ش��هرهای »تعز« و »عبس« در فاصله س��الهای 2016 تا 2018 ش��ما
کودکانی که مرده اند، هزار و هجده نفر اعام ش��ده اس��ت و این در شرایطی 

است که خطر مرگ مادران این کودکان را هم تهدید می کند.
جنگ یمن ش��رایطی را ایجاد کرده اس��ت که امکان مرگ هزاران نوزاد 
دیگ��ر هم وجود دارد. م��ادران این نوزادان تاش می کنن��د تا فرزندان خود 
را به دیگر بیمارس��تان ها برس��انند و یا اینکه تولد نوزادان در خانه ها امکان 
برخورداری مادر و کودک از کمک های موردنیاز را دشوار می کند. »کاروالین 
دوکارمه« رئیس پزش��کان بدون مرز در ش��هر صنعا در این مورد به ش��بکه 
خبری اس��کای نیوز گفته که فقط نوزادان از دست نرفته اند بلکه مادران هم 
در جریان زایمان جان باخته اند. در این میان سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
دس��تاوردهای ارتش را طی ماه آوریل، تشریح و بر گرفتن انتقام خون رئیس 

شورای عالی سیاسی و رئس جمهور اسبق یمن تأکید کرد.
یحیی س��ریع گفت: »نیروهای مسلح یمن حق خود برای پاسخ به جنایت 
هدف قرار دادن ش��هید »صالح الصماد« )رئیس ش��ورای عالی سیاس��ی یمن( 
و ش��هید »ابراهیم الحمدی« )رئیس جمهور اس��بق یمن( را محفوظ می داند و 
پاس��خگویی به این موضوع برای نیروهای مس��لح ما در اولویت اس��ت«. ائتاف 
سعودی در تاریخ 19 آوریل 2018 با استفاده از پهپاد، صالح الصماد را که برای 
بازدید از مناطق و جبهه های غربی در اس��تان الحدیده، به این استان رفته بود، 
به همراه شش تن دیگر از همراهان و مقام های یمنی به شهادت رساند. ابراهیم 
الحمدی رئیس جمهور محبوب یمن هم در سال 1977 ترور شد و شبکه الجزیره 
امسال )1977( در گزارشی اعام کرد، عربستان در این ترور دست داشته است.  


