
فرادیـد6 پنج شنبه  9 خرداد 1398  شماره 5034 

عراق: برهم صالح رئیس جمهور عراق در جریان 
دیدار با همتای ترکیه ای خود، تأکید کرد که هر گونه 
عملیات نظامی یک جانبه را که از مرزهای عراق فراتر 
رود، نمی پذیرد. شبکه خبری »السومریه« ضمن نقل 
ای��ن بیانیه گزارش کرد که در جری��ان دیدار صالح و 
اردوغ��ان، طرفین بر اهمیت هم��کاری و گفت وگوی 

سازنده بین همه طرفها تأکید کردند.

هن�د: »ونکایا نایدو« مع��اون رئیس جمهور هند 
تأکید کرد هند برای آنکه بتواند نمایندگی مناس��بی 
از بزرگترین دموکراسی جهان را در عرصه بین المللی 
ارائ��ه کند، باید یک��ی از اعضای دائم ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل باش��د.در حال حاضر، چین، فرانس��ه، 
روس��یه، آمری��کا و انگلی��س از اعضای دائم ش��ورای 
امنیت سازمان ملل هس��تند که همگی دارای قدرت 

وتو هستند. 

اردن: ش��مار زیادی از مردم اردن در اعتراض به 
سفر مشاور ارش��د و داماد دونالد ترامپ به این کشور 
در برابر سفارت آمریکا در امان تحصن کردند. شماری 
از اردنی ه��ا با تحصن مقابل س��فارت آمریکا در امان 
پایتخت این کشور به سفر منطقه ای کوشنر اعتراض و 

طرح معامله قرن دونالد ترامپ را محکوم کردند.

کره جنوبی: حزب حاکم ک��ره جنوبی به دنبال 
تنبی��ه و توبی��خ نماینده پارلمان این کش��ور به دلیل 
افش��ای محتوای محرمانه مکالم��ه تلفنی »مون جائه 
این« با »دونالد ترامپ« اس��ت. »خانگ هیو ش��انگ« 
از ح��زب آزادی کره جنوبی متهم اس��ت که محتوای 
مکالمه تلفنی روز هفتم مه میان ترامپ و مون جائه را 
علیرغم اینکه می دانسته است جزو اسناد طبقه بندی 

شده است، افشا کرده است. 

ازبکس�تان: »ایگ��ور ش��ووالوف« رئی��س بانک 
اقتصادی خارجی روس��یه گفت: ازبکس��تان از روسیه 
100 میلی��ون یورو تجهیزات مرب��وط به حوزه انرژی 
خری��داری می کن��د. وی اف��زود: برنامه ریزی ش��ده 
»دمیتری مدودف« نخس��ت وزیر روسیه به ازبکستان 
س��فر کند و ما در ای��ن ارتباط تصمیمات��ی را اتخاذ 

کردیم.

چک: هزاران نفر از مخالفان نخست وزیر جمهوری 
چک در پنجمین هفت��ه متوالی با حضور در پایتخت 
و دیگر ش��هرهای این کشور خواس��تار استعفای وی 
ش��دند. تظاهرات کنندگان نوشته هایی را با خود حمل 
می کردند که بر روی آنها نوش��ته شده بود: »بابیس را 

زندانی کنید« یا »استعفا«.

ذرهبین

ماندگاری تنش های آنکارا-واشنگتن 
در پی تأکید آنکارا برای خرید سامانه های روسی، 
واش��نگتن در صدد است آموزش خلبانان ترکیه برای 
پرواز ب��ا جنگنده های »اف-35« را ب��ه حالت تعلیق 

درآورد.
در پی اصرار آنکارا برای خرید سامانه های روسی 
»اس-400« علیرغم مخالفت های واش��نگتن، آمریکا 
به طور جدی در حال بررس��ی موضوع تعلیق آموزش 
خلبانان ترکیه برای پ��رواز با جنگنده های »اف-35« 
اس��ت. دو منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، 
اعالم کردند که واش��نگتن هنوز تصمیم نهایی خود را 

در این خصوص اتخاذ نکرده است.
واش��نگتن در حال��ی تصمیم به چنی��ن اقدامی 
گرفته اس��ت که »خلوص��ی آکار« وزیر دف��اع ترکیه 
در تاری��خ 22 م��اه م��ی )اول خرداد م��اه( اعالم کرد 
ک��ه نیروهای ارتش ترکی��ه در حال آموزش دیدن در 
خصوص اس��تفاده از سامانه های »اس-400« هستند 
و از احتمال س��فر پرس��نل روس ب��ه ترکیه خبر داد. 
پی��ش از این، خلبانان ترکی��ه در پایگاه نیروی هوایی 
»ل��وک« در ایالت »آریزونا« تح��ت آموزش نیروهای 
آمریکایی قرار گرفته بودند و هنوز مشخص نیست که 
آیا تصمیم واش��نگتن برای تعلی��ق آموزش، به مفهوم 
این اس��ت که خلبانان ترکیه مجب��ور به ترک آمریکا 
می ش��وند یا اینکه اجازه دارند ت��ا زمان اتخاذ تصمیم 
نهای��ی درباره آینده ترکی��ه در برنامه اف-35، در این 

پایگاه حضور داشته باشند.
پنتاگون و وزارت خارجه آمریکا حاضر به اظهارنظر 
درباره هرگونه قصد و نیت درباره خلبانان ترکیه نشدند 
اما »مایک اندروز« سخنگوی پنتاگون تصریح کرد که 
بحث هایی با ترکیه در خصوص خرید احتمالی سامانه 
دفاع موش��کی پاتریوت در جریان اس��ت. روابط آنکارا 
با واش��نگتن در ماه های گذشته بر سر تصمیم ترکیه 
در خصوص خرید س��امانه های روس��ی »اس-400« 
خدش��ه دار ش��ده و مقامات آمریکایی پیش از این نیز 
تهدی��د کرده بودن��د در صورت ادامه اص��رار آنکارا بر 
خرید این سامانه ها، فناوری تولید جنگنده های »اف-

35« را از این کشور خارج خواهند کرد.

نیمچهگزارش

برلوسکونی نماینده پارلمان اروپا می شود
س��یلویو برلوسکونی نخست وزیر اس��بق و سیاستمدار پرحاش��یه ایتالیایی 

توانست در جریان انتخابات اخیر به پارلمان اروپا راه پیدا کند.
 این سیاس��تمدار ۸2 ساله، به این وسیله بار دیگر در عرصه سیاست حضور 
خواهد داشت. وی در فهرست حزب محافظه کار »فورسا« برای شرکت در انتخابات 
نامزد ش��ده بود. برلوسکونی در ش��رایطی وارد پارلمان اروپا شده است که به دلیل 
مجموعه ای از رسوایی ها و به دنبال آن ممنوعیت در تصدی سمت های دولتی نتوانست 
در انتخابات پارلمانی کشورش که ماه مارس )اسفند( برگزار شد، شرکت کند. پس از اینکه 
این ممنوعیت لغو ش��د، برلوسکونی برای ش��رکت در انتخابات پارلمانی اروپا نامزد شد و 
وع��ده داد که برنامه های زیادی برای آینده اروپا دارد.انتخابات پارلمان اروپا طی چهار روز 
از پنجشنبه تا یکشنبه گذشته برگزار شد. بیش از 400 میلیون نفر از شهروندان اروپایی 

واجد شرکت در انتخابات پارلمانی اروپا برای انتخاب ۷51 نماینده اروپایی بودند.

سرخط
نگاه چین به کشورهای اقیانوس آرام 

»ش��ی جین پین��گ« رئیس جمهور چین در دیدار با »ش��ارلوت س��الوای« 
نخس��ت وزیر »وان وات��و« گفت چین به دنبال ایجاد فضای نفوذ در کش��ورهای 
حوزه اقیانوس آرام نیس��ت. چین به کش��ورهای درحال توسعه، از جمله جزایر 
حوزه اقیانوس آرام کمک هایی نظیر پرداخت وام اعطا می کند. بس��یاری از این 

کشورها این اقدام چین را به عنوان فرصتی برای توسعه می بینند.
اما به عقیده برخی کشورهای منتقد از جمله آمریکا و استرالیا، این وام ها موجب 
می شود کشورهای کوچک حوزه اقیانوس آرام به چین وابسته شوند. در همین حال وزارت 
امور خارجه چین طی بیانیه ای اعالم کرد آقای شی در دیدار با سالوای در پکن گفت چین 
از اصول صداقت، واقع گرایی و حسن نیت برای تقویت همکاری با کشورهای حوزه اقیانوس 
آرام کوت��اه نمی آی��د. این نهاد به نقل از رئیس جمهور چین گفت: »ما منافع ش��خصی در 

کشورهای جزیره ای نداریم و به دنبال به اصطالح ایجاد فضای تأثیرگذاری نیستیم«.

 شرق آسیا 
مذاکرات جدید برگزیت غیر ممکن است

ژان کل��ود یونکر رئیس کمیس��یون اروپا در واکنش ب��ه اظهارات اخیر وزیر 
تج��ارت انگلیس انجام هرگون��ه مذاکره جدید درباره برگزی��ت را منتفی اعالم 

کرد.
وی افزود: آنچه که درباره برگزیت به توافق رس��یده کاماًل واضح و ش��فاف 
اس��ت، بنابراین هیچ دلیلی ب��رای انجام مذاکرات جدی��د در این خصوص وجود 
ندارد. رئیس کمیس��یون اروپا با اش��اره به اظهارات اخیر »لیام فاکس« وزیر تجارت 
انگلیس بهنگام س��فر به مصر گفت: مقامات انگلیس باید دس��ت از هرگونه اقدام تنش 
زا درخصوص برگزیت برداش��ته و دولت این کش��ور را برای تحقق آن یاری کنند. وزیر 
تج��ارت انگلیس در زمان س��فر به مصر گفته بود: از اینک��ه اتحادیه اروپا نمی خواهد با 
مذاک��رات جدی��د تغییراتی را در برگزیت ایجاد کند، متاس��فم! الزم به ذکر با به نتیجه 

نرسیدن مذاکرات، انگلیس تا پایان ماه اکتبر زمان دارد تا اتحادیه اروپا را ترک کند.

قاره سبز 

یه
عرب

ال

تقالی بولتون و پومپئو 
فرامرز اصغری 

دیپلماس��ی آمریکایی طی روزهای اخی��ر تحرکات قابل 
توجهی را آغاز کرده است که محور آن را جان بولتون مشاور 
امنیت ملی و پومپئو وزیر امور خارجه تش��کیل می دهد. جان 
بولتون راهی امارات ش��د و پومپئو نیز راهی آلمان می ش��ود. 
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که محافل رس��انه ای 
ادع��ای جدایی ترام��پ از آنها را مطرح می س��ازد. حال این 
سوال مطرح می ش��ود که چرا این سفرها صورت می گیرد و 
چه اهدافی را در ورای آن دنبال می کنند؟ این س��فر پس از 

رس��وایی بولتون در ونزوئال و مسئله ایران و کره شمالی است 
ک��ه می ت��وان آن را آخرین فرصت ترامپ پی��ش از اخراج او 
دانس��ت این اختالفات در چارچوب اطالعات نادرست پومپئو 
و بولتون به ترامپ اس��ت و نه در نوع عملکرد چرا که رویکرد 
ترامپ نش��ان می دهد که ناتوانی بولتون در اجرای طرح های 
ضد ایرانی و ضد کره ش��مالی و ضد ونزوئالیی ترامپ ریش��ه 

این اختالفات است و نه مخالفت ترامپ با اقدامات بولتون.
 بس��یاری بر این عقیده اند که بولتون در کنار نتانیاهو، بن 
سلمان و بن زائد به دنبال جنگ افروزی در منطقه بوده اند که 
هوش��یاری ایران آنها را ناکام س��اخته است بولتون هزینه های 
سنگینی بر آمریکا تحمیل کرده و ترامپ برای بقای خود گزینه 
ای جز جذف او ندارد. اختالفات میان ترامپ و تیم امنیت ملی 
او را در مواضع پنس معاون ترامپ می توان مشاهده کرد چنانکه 
پنس در میان نظامیان اشاره ای به اقدام علیه ایران نکرد. پنس 

به افغانستان و نظامی گری در نزدیکی آمریکا صحبت کرد و از 
خاورمیانه چیزی و ایران چیزی نگفت که برگرفته از شکس��ت 
ادعاهای هفته های اخیر آمریکا در باب نظامی در منطقه است. 
نکته دیگر آنکه این سفر در ادامه دخالت های بحران ساز امارات 
در منطقه و جهان اس��ت چنانکه امارات از محورهای کش��تار 

مردم یمن، بحران در لیبی، سودان و الجزایر است.
 در اص��ل این س��فر را می توان ادامه حمای��ت آمریکا از 
کش��تار مردم یمن دانس��ت. نکته مهم آنکه از امروز سعودی 
میزبان نشست هایی با حضور کشورهای عربی است که هدف 
از آن توجی��ه جنگ یمن و اقدام علیه ایران اس��ت. بولتون با 
سفر به امارات به دنبال تحکیم مواضع سعودی است چنانکه 
در ام��ارات ادعای واهی نقش ایران در انفجار فجیره را مطرح 
کرد. بعد دیگر دیپلماس��ی آمریکایی را در س��فر پومپئو می 
توان مش��اهده کرد. او راهی آلمان خواهد شد. این سفر قبال 

یک بار لغو شده که نشانگر اختالفات دو کشور است. 
پومپئو که در سیاست هایش شکست خورده با این سفرها 
به دنب��ال راه فراری برای ادامه حضور در س��مت وزیر خارجه 
اس��ت. پومپئو و بولتون در توهم سیاست بحران سازی هستند 
و س��فرهای آنها با ای��ن رویکرد صورت می گی��رد که تاکنون 
ناکام بوده است. پومپئو پیش از این سفر به بروکسل داشته اما 
نتوانس��ته اروپا را علیه ایران یکپارچه سازد . نکته مهم در این 
س��فر آن اس��ت که آمریکا با حمایت از راست افراطی به دنبال 
باج خواهی از اروپاست محروم سازی اروپا از جمله آلمان از ظر 
فیت های ایران از اهداف این س��فر اس��ت که برگرفته از جنگ 
اقتصادی آمریکا با اروپاس��ت در جمع بندی نهایی از آنچه ذکر 
شد می توان گفت که سفر بولتون و پومپئو سفر بازندگانی است 
که تاکنون سیاست هایشان با ناکامی همراه بوده و این سفرها را 
می توان آخرین فرصت های آنها برای ماندن در قدرت دانست.

یادداشت

گروه فرادید  ویژه سران سعودی با اجالس های گ�زارش 
مک��ه در حال��ی ب��ه دنب��ال نش��ان دادن جایگاه 
منطقه ای و البته گرفتار س��ازی س��ایر کشورهای 
عربی در باتالق یمن هس��تند که عدم مش��ارکت 
فع��ال کش��ورهای عرب��ی در ای��ن نشس��ت ها و 
مخالفت ه��ای جهانی ب��ا جنگ یم��ن، عمال این 

نشست را به ناکامی برای سعودی مبدل کرد.
پادشاه س��عودی که در عرصه داخلی و جهانی 
با بحران های بسیاری مواجه است به دنبال آن بوده 
تا با برگزاری نشس��ت هایی با کشورهایی به پنهان 
سازی این وضعیت بپردازد حال آنکه در اولین گام 
ناکام مانده و برخی س��ران عرب از مشارکت در این 
اجالس ها خ��ودداری کردند چنانکه، منابع آگاه در 
مغرب گزارش دادند، شاه این کشور در نشست سران 
عرب که به شکل فوق العاده قرار است به دعوت شاه 
سعودی در مکه مکرمه برگزار شود، حاضر نخواهد 
شد. بنا بر دعوت شاه سعودی قرار است سه نشست 
در س��طح سران به صورت فوق العاده در مکه برگزار 
ش��ود؛ نشست سران عرب، س��ران اسالمی و سران 

اعضای شورای همکاری خلیج فارس.
از س��وی دیگ��ر یک رس��انه نزدیک ب��ه قطر، 
اقدامات عربس��تان برای برگزاری س��ه اجالس در 
شهر مکه مکرمه طی روزهای آتی را سیاسی بازی 
جدید ریاض با حرمین شریفین توصیف کرد. وبگاه 
خب��ری تحلیلی الخلیج اونالی��ن -نزدیک به قطر- 

نوشت، بار دیگر عربستان سعودی به دلیل سیاسی 
کردن حرمین شریفین مورد انتقاد قرار گرفته است 
آن ه��م پس از اقدامات گس��ترده امنیتی و تدابیر 
س��خت برای عبور و مرور در ش��هر مکه مکرمه و 
پیرامون حرم امن الهی که همزمان با برگزاری سه 

اجالس به دعوت سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی 
در این شهر اتخاذ شده است.

شیخ عبدالرحمن الس��دیس، رئیس کل امور 
مس��جد الحرام و مس��جد النبی هم مسئول دفاع 
از رفت��ار مقامات س��عودی ش��ده و از زائران بیت 

اهلل الحرام خواس��ته اس��ت در برگزاری موفق سه 
اجالس مذکور که ظرف چند روز آینده در س��طح 
سران کشورهای اسالمی، عربی و شورای همکاری 
خلیج فارس برگزار می ش��ود مشارکت کنند. یک 
مقام امنیتی عربس��تان هم از همه زائران خواسته 
اس��ت در ای��ن زمینه همکاری کنند. درخواس��ت 
الس��دیس برای صدها هزار نفر از عمره گزارانی که 
از کش��ورهای مختلف برای زیارت مس��جد الحرام 
آمده اند، تحریک آمیز بوده اس��ت. این نخس��تین 
بار نیست که عربس��تان با سیاسی کردن حرمین 
ش��ریفین آنج��ا را صحن��ه برپای��ی کنفرانس ها و 
اختالف های سیاس��ی کرده است و پیش تر هم از 
طریق همین مقدسات اسالمی بر کشورهای فشار 
آورده تا خواسته های آن را پیاده کنند. اتخاذ تدابیر 
سختگیرانه برای س��فر حجاج قطری به سرزمین 
وحی از زم��ان بروز بحران خلیج فارس و محاصره 
قطر توس��ط عربس��تان، امارات، بحرین و مصر در 
ژوئن 201۷، خود نمونه ای از نقض حقوق بش��ر و 
سیاس��ی کردن حج است که نهادهای بین المللی 

حقوق بشری و اسالمی هم با آن مخالفند.

در چالش��ی دیگ��ر ب��رای س��عودی در ادامه 
تالش ه��ا برای مقابله با تج��اوزات ریاض در یمن، 
یک گروه حقوق بشری در فرانسه در صدد است تا 
از بارگیری س��الح و مهمات در کشتی سعودی در 
جنوب فرانسه جلوگیری کند. بنا به گزارش شبکه 
»راش��اتودی«، این گروه حقوق بش��ری موس��وم 
به »اقدام مس��یحیان ب��رای براندازی ش��کنجه« 
)ACAT(، دادخواست قانونی خود را مطرح کرد. 
رئیس هی��أت ملی یمن در مذاک��رات از اظهارات 
وزیر خارجه فرانس��ه مبنی بر لزوم پایان دادن به 
جنگ یمن اس��تقبال کرد اما گف��ت، حرف کافی 
نیس��ت و پاریس باید در عمل نیز فروش سالح به 

ائتالف متجاوز را متوقف کند. 
اجالس مکه با ادعای ح��ل بحران های منطقه 
در حالی برگزار می ش��ود که در رسوایی دیگر برای 
سعودی، رژیم سعودی در ادامه نقض توافق استکهلم، 
بار دیگر شهر الحدیده را هدف حمالت خود قرار داد. 
طبق اعالم رس��انه های عربی، رژیم سعودی منطقه 
»حیس« در الحدیده را ه��دف حمالت خمپاره ای 
قرار داده اس��ت. پیشتر س��خنگوی نیروهای مسلح 
یمن اعالم کرده بود که س��عودی ها تاکنون هزاران 
بار آتش بس الحدیده را نقض کرده اند. س��عودی به 
دنبال بهره گی��ری از اجالس های مکه برای توجیه 
کشتارهای یمن است در حالی که در هفته های اخیر 
عملیات های پهپادی یمنی ها عمال ناکامی سعودی 

در برابر مقاومت را به اثبات رسانده است. 

اجالس های مکه بدون مشارکت فعال کشورهای عربی امروز آغاز می شود

ناکامی زودهنگام سیاسی بازی سعودی 

همزم��ان با تح��رکات برخی  کشورهای عربی برای اجرایی مق���اوم�ت
س��ازی طرح معامله قرن در نشست بحرین، مردم 
و گروه های مقاومت مردمی فلس��طین بر غیر قابل 
ف��روش بودن فلس��طین ب��ه معامله ق��رن تاکید 

کردند. 
سخنگوی حماس بر مشارکت فلسطینی ها در 
راهپیمایی روز جهانی قدس تأکید کرد و افزود، آنها 
با این اقدام بار دیگر بر مردود بودن »معامله قرن« 
تأکید می کنند. »عبداللطیف القانوع« س��خنگوی 
حم��اس اعالم کرد، روز جهان��ی قدس تأکیدی بر 
جایگاه قدس در قلب امت اسالم و ایستگاهی برای 
تصحیح مس��یر تالش های امت به سمت فلسطین 
برای مقابله با رژیم اش��غالگر صهیونیس��تی است.
القانوع در ادامه گفت: ملت فلسطین برای مشارکت 
در راهپیمایی های مسالمت آمیز روز قدس خواهند 

شتافت تا بار دیگر تأکید کنند معامله قرن و تمام 
طرح ه��ا برای نابودی مس��أله عادالنه فلس��طین ، 
مردود اس��ت. جنبش جهاد اسالمی فلسطین نیز 
طی فراخوانی از فلسطینیان سرزمین های اشغالی 
و غزه خواس��ت جمع��ه در راهپیمایی روز جهانی 

قدس حضور پرشکوهی داشته باشند.
 »حمی��ل علی��ان«، از رهبران سیاس��ی این 
جنبش اعالم کرد: »قدس قلب فلس��طین، عربیت 
و اس��الم اس��ت و ما با همه توان خود از آن دفاع 
خواهی��م ک��رد«. همچنین انجمن اس��المی فارغ 
التحصیالن فیلیپی��ن در بیانیه ای ضمن دعوت از 
مردم ایران برای حض��ور در راهپیمایی روز قدس 
اع��الم کرد: ترفندهای مثلث ترامپ، نتانیاهو و بن 
س��لمان، هرگز قادر نخواهد بود در مس��یر آزادی 

قدس شریف مانع و خلل ایجاد کند. در این بیانیه 
آمده است: بار دیگر روز قدس، روز اسالم و وحدت 
مس��لمانان و حمایت همه جانبه امت اس��المی از 
آرمان آزادی فلسطین که میراث گرانقدر حضرت 
امام خمینی )ره( اس��ت، فرا می رسد و مسلمانان 
جه��ان و به خصوص مردم ب��زرگ ایران با حضور 
گس��ترده در راهپیمای��ی روز جهان��ی قدس، یک 
گام دیگر برای نابودی رژیم غاصب صهیونیس��تی 

برخواهند داشت.
همچنین سفیر تشکیالت خودگردان فلسطین 
در مسکو طی یک کنفرانس خبری تأکید کرد که 
فلس��طین، س��رزمین و حقوق خود را به »معامله 
قرن« واش��نگتن نمی فروشد. »عبدالحفیظ نوفل« 
س��فیر تشکیالت خودگردان فلس��طین در روسیه 

تأکید کرد که فلس��طین »معامله قرن« با اسرائیل 
که به پیش��نهاد آمریکا بوده اس��ت را نمی پذیرد و 
تمامی پیش��نهادات اخیر »صل��ح « را رد می کند. 
همچنین وزارت خارجه روس��یه با صدور بیانیه ای 
اعالم ک��رد که کنفرانس اقتص��ادی بحرین تالش 
جدیدی از س��وی آمری��کا برای تحمی��ل راه ها و 
دیدگاه ه��ای جایگزی��ن خود جهت ح��ل و فصل  
مس��اله خاورمیانه ب��ه دور از راهکار تش��کیل دو 
کشوری اس��ت. وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای 
ضم��ن انتقاد از ابتکارعمل آمری��کا برای برگزاری 
کارگاه "صلح برای شکوفایی" در بحرین، واشنگتن 
را ب��ه ت��الش ب��رای تحمی��ل راه ه��ای جایگزین 
ب��رای حل و فص��ل  درگیری میان فلس��طینیان و 
اسرائیلی ها در خاورمیانه به دور از راهکار تشکیل 

دو کشوری متهم کرد.
در همین حال رئیس دفتر سیاسی حماس در 

نوار غزه اعالم کرد، توانایی های ش��اخه نظامی این 
جنبش بیش از آن میزانی است که تا کنون علنی 
ک��رده و در درگیری احتمالی آینده، تل آویو هدف 
ضربات سخت موش��کی قرار خواهدگرفت.»یحیی 
الس��نوار« رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه 
اعالم کرد، توانایی گردان های »القس��ام« ش��اخه 
نظام��ی حماس چن��د برابر آن میزانی اس��ت که 
در درگیری های س��ابق از خود نش��ان داده است. 
بر اس��اس گزارش خبرگزاری فلس��طینی »سما«، 
الس��نوار گفت: در جنگ 2012، تل آویو و محیط 
اط��راف آن را با 1۷ موش��ک و در جنگ 2014 با 
10۷ موشک هدف قرار دادیم. رئیس دفتر سیاسی 
حماس در نوار غزه افزود: راهپیمایی های بازگشت 
ج��ز با تحق��ق اهداف خود متوقف نخواهد ش��د و 
رویارویی آینده شاهد هدف قرار گرفتن تل آویو با 

قدرت موشکی باال خواهد بود.

فلسطین به معامله قرن فروخته نمی شود 

انتشار الیحه همه پرسی استقالل اسکاتلند 
در چالش��ی دیگر برای بریتانیای واحد، دولت اسکاتلند  ن ا دی��روز با انتش��ار الیح��ه ای، چارچ��وب قانون��ی برای بح�����ر

همه پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا را مشخص کرد.
 »نیکوال استرجون« وزیر اول اسکاتلند در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: 
»الیحه ای منتشر ش��ده است که قوانینی را برای همه پرسی تعیین می کند 
که به مردم اس��کاتلند اجازه می دهد تا به جای اینکه برگزیت به ما تحمیل 
شود، درباره آینده خودمان تصمیم بگیریم...«دولت اسکاتلند هم اعالم کرد: 
»این الیحه ش��امل مقررات مربوط به تاریخ، س��وال و دوره همه پرسی است 
که قانون ثانویه آن را تعیین میکند. پیش بینی ش��ده است که برگزاری همه 
پرس��ی استقالل، پس از انتقال قدرت صورت گیرد و تضمین شود که چنین 

همه پرسی از لحاظ قانونی به چالش کشیده نخواهد شد.«
نخس��تین  همه پرسی اس��تقالل اس��کاتلند از بریتانیا در سال 2014 با 
اختالف کمی در آرا شکس��ت خورد حامیان اس��تقالل همچنان با برگزاری 
تظاهرات از استقالل اسکاتلند از بریتانیا حمایت می کنند. مشکالت به وجود 
آمده در مسیر برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(، فشارهای همه جانبه 
علیه لندن را افزایش داده است. استرجون پیش از این گفته بود تقال و تالش 
لندن در راس��تای ترس��یم راهی برای برگزیت احتمال برگزاری همه پرس��ی 
اس��تقالل اس��کاتلند را تقویت می کند. مردم بریتانیا )انگلیس، اسکاتلند، ولز، 
ایرلندش��مالی( سال 201۶ با شرکت در همه پرسی رای به خروج از اتحادیه 
اروپ��ا داده بودند اما در ای��ن میان رای اکثریت مردم اس��کاتلند به تنهایی، 

ماندن در اتحادیه اروپا بود.
پیش از این نیز شمار زیادی در شهر گالسکو با هدف استقالل اسکاتلند 
از بریتانی��ا و حمای��ت از برگ��زاری یک همه پرس��ی دیگر در ای��ن زمینه به 
خیابان ها آمدند. گروهی از تظاهرات کنندگان با در دس��ت داش��تن بنری به 
س��مت مرکز ش��هر حرکت کردند. عده  ای دیگر هم با همراه داش��تن پرچم 

اسکاتلند به این گروه پیوستند. 

تظاهرات در حمایت از عالمه زکزاکی
ه��زاران نفر از م��ردم نیجریه با برگ��زاری تظاهرات در  ابوجا پایتخت این کش��ور خواه��ان آزادی رهبر جنبش ق�اره ثروتمند

اسالمی نیجریه شدند.
عالم��ه زکزاکی با وجود صدور حکم از س��وی دادگاه عالی نیجریه برای 
آزادی اش از س��ال 2015 در زندان به س��ر می برد. حامی��ان عالمه ابراهیم 
زکزاکی رهبر بازداشت شده نیجریه در خیابان های پایتخت تظاهرات و تداوم 
بازداش��ت رهبر خود را محک��وم کردند. تظاهرکنندگان اع��الم کردند عالمه 
زکزاکی براس��اس توصیه های تیم پزش��کی که اخیرا وضعیت س��المتی او و 
همسرش را مورد بررسی قرار داده اند به کمک های پزشکی فوری نیاز دارد.
عبداللهی محمد موس��ی یکی از این تظاهرکنندگان در س��خنانی گفت: 
منابع اعالم کردند عالمه زکزاکی و همس��رش باید برای دریافت کمک های 
پزش��کی به خارج از زندان اعزام شوند و ناکامی در انجام چنین کاری سبب 
وارد شدن آسیب های زیادی به او خواهد شد از جمله نابینایی کامل." عالمه 
زکزاکی یکی از چشمهایش را از دست داد زمانی که نیروهای نیجریه ای در 

سال 2015 به محل اقامت او حمله کردند. 
وی و همسرش در آن حمله به شدت آسیب دیدند و با وجود حکم دادگاه 
عالی در سال 201۶ برای آزادی بی قید و شرط آنها همچنان در زندان به سر 
می برند. ماه گذش��ته کمیسیون حقوق بشر اسالمی مستقر در لندن که یک 
تیم پزشکی را برای بررسی وضعیت عالمه زکزاکی اعزام کرده بود, اعالم کرد 
این دو برای درمان بدون تأخیر باید به خارج اعزام ش��وند. همسر زکزاکی بر 
روی ویلچر می نشیند و گفته می شود به شدت بیمار است. عبداللهی محمد 
موسی گفت: " در حال حاضر گلوله هایی در بدن همسر عالمه زکزاکی وجود 
دارد و وضعیت او تشدید شده است. او درد زیادی را تحمل می کند." حامیان 
عالمه زکزاکی می گویند حقوق بش��ر موضوعی جهانی اس��ت و حقوق انسان 
ها باید رعایت ش��ود. این حق اساسی بشری عالمه زکزاکی است که از سوی 

مقامات نیجریه ای به شدت نقض شده است. 

جنایات جنگی ارتش میانمار در »راخین« 
س��ازمان عفو بین الملل در گزارش��ی ارت��ش میانمار را  بش�ر مته��م ب��ه ارتکاب جنای��ات جنگی در ایال��ت راخین و حق�وق 

برخورد با مسلمانان کرده است.
 بر اس��اس گزارش جدید عفو بین الملل، همان واحدهای ارتش میانمار 
که در س��ال 201۷ ب��ا ارتکاب جنای��ت در ایالت راخی��ن موجب مهاجرت 
گس��ترده اقلیت مسلمان به بنگالدش ش��ده بودند بار دیگر دست به ارتکاب 

جنایات جنگی زده اند.
 در ماه ژانویه وقوع یک حمله و کشته شدن 13 پلیس میانماری بهانه ای 
شد تا بار دیگر ارتش این کشور با دستور دولت سرکوب گسترده مسلمانان را 
آغاز کند.دولت میانمار با نسبت دادن این حمله به گروه شبه نظامی »آراکان« 
مجوز س��رکوب مسلمانان را صادر کرد. عفو بین الملل در گزارش خود آورده 
اس��ت: تحقیقات حکایت از وقوع جنایت جنگی و نقض حقوق بش��ر توس��ط 
نیروهای فرماندهی غربی ارت��ش میانمار دارد. این بخش از ارتش میانمار در 

سال 201۷ نیز مرتکب جنایاتی علیه مسلمانان روهینگیایی شده بود.
عفو بین الملل همچنین خواس��تار ارج��اع پرونده جنایات جنگی ارتش 
میانمار به دادگاه الهه و اعمال تحریم علیه آن ش��ده اس��ت. از سال 201۷ 
اقدامات ارتش و بودائیان میانمار علیه اقلیت مس��لمان روهینگیا شدت یافته 
و همین امر موجب ش��ده تا عده زیادی از آنها عازم بنگالدش ش��ده اند. هر 
چند در ماه های گذش��ته بنگالدش و میانمار به توافقی در رابطه با بازگشت 
مهاجران دست یافتند اما گویا میانمار به این توافق پایبند نبوده و به تعهدات 

خود عمل نکرده است.
به گفته مقامات بنگالدش��ی از ماه اوت )مرداد( س��ال 201۷ نزدیک به 
۷00 هزار مس��لمان روهینگیا وارد بنگالدش ش��ده اند درحالی که پیش از 
این حدود 400 هزار نفر از مسلمانان روهینگیا در مناطق مختلف بنگالدش 
زندگی می کردند. هم اکنون بیش از ۹00 هزار مسلمان روهینگیا در اردوگاه 

های مهاجران در منطقه »کاگس بازار« بنگالدش حضور دارند. 


