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 لبن�ان: ح��زب اهلل لبن��ان حمله تروریس��تی به 
طرابل��س را محک��وم کرد. ای��ن ح��زب در بیانیه ای 
اع��ام ک��رد: ما حمله ترریس��تی که در آس��تانه عید 
فطر نیروهای امنیت��ی را در طرابلس مورد هدف قرار 
داد، به ش��دت محکوم می کنیم. این حمله نشان داد، 
این گروه های تروریس��تی که به تفکر تکفیری وهابی 
وابسته هستند،   نه برای دین احترام قائل هستند و نه 
به اخاق و ارزش ها وقعی می نهند، تنها خواس��ت آنها 

کشتار و خونریزی است.

ع�راق: فرماندهی ناتو در عراق با وجود دس��تور 
واشنگتن برای خروج کارمندان غیرضرور از سفارتخانه  
آمری��کا در بغداد به دلیل وجود تهدید ادعایی از جانب 
نیروه��ای مقاوم��ت عراقی، اعام کرد ای��ن ائتاف به 
ماموریت خود در این کش��ور ادام��ه می دهد. فورتین 
ک��ه در مقر ناتو در بروکس��ل صحب��ت می کرد گفت: 
»ش��کی در این وجود ندارد که هنوز خطر وجود دارد 
، تهدید بزرگی وجود داش��ت که باع��ث نگرانی برای 

ایاالت متحده و همه ما شده بود.«

بحرین: وزارت خارجه روس��یه اعام کرد مسکو 
برای ش��رکت در نشست اقتصادی بحرین درباره طرح 
موس��وم به »معامله قرن« دعوت نش��ده است. وزارت 
خارجه روس��یه اعام کرد این کشور برای شرکت در 
نشس��ت مربوط به معامله قرن در بحرین دعوت نشده 

است و این رویداد را »مشکوک« می داند.

ت�ر کیه: آمریکا تصمیم گرفته اس��ت از این پس 
هی��چ خلبان دیگری را از ترکی��ه برای آموزش کار بر 
روی جنگنده اف-35 پذیرش نکند.  در س��ایه بحران 
میان آنکارا و واش��نگتن بر س��ر خرید س��امانه دفاع 
موش��کی اس-۴۰۰ از روس��یه، مس��ئوالن آمریکایی 
گفته ان��د ک��ه از این پس هیچ خلب��ان ترکیه ای برای 
آم��وزش کار بر روی جنگنده اف-35 پذیرش نخواهد 

شد.

آلم�ان: نماین��دگان پارلمان آلم��ان طرح حزب 
راس��تگرای افراط��ی و حام��ی صهیونیس��ت های این 
کش��ور برای تحری��م حزب اهلل را رد ک��رد. نمایندگان 
احزاب اتحادیه دموکرات مس��یحی، اتحادیه سوسیال 
مس��یحی، حزب سوس��یال دموکرات، چپ، سبزها، و 
دموکرات های آزاد در اقدامی خاف خواسته آمریکا و 
البی های صهیونیس��ت، طرح حزب راستگرای افراطی 
آلترناتیو برای تحری��م فعالیت اعضای حزب اهلل لبنان 

در آلمان را رد کردند.

ذرهبین

فرانسه محکوم نقض حقوق پناه جویان 
س��ازمان عفو بین الملل مس��ئوالن فرانس��ه را به 
بدرفت��اری با پناهجویان و امدادگران حامی آنها متهم 

کرد.
س��ازمان عف��و بین المل��ل اعام کرده اس��ت که 
بس��یاری از امدادگ��ران نی��ز دچ��ار ت��رس و واهمه 
ش��ده اند. از زمان برچیده شدن اردوگاه پناهجویان در 
ش��هر ساحلی "کاله" حدود دو س��ال و نیم می گذرد؛ 
اردوگاه��ی که به "جنگل" ش��هرت یافته بود. ش��مار 
زیادی از پناهجویان با هدف عبور از تونل مانش خود 
را به شهر کاله رسانده و در کمپ پناهندگی این شهر 

اقامت گزیده بودند.
س��ازمان عفو بین الملل اعام کرده که حتی پس 
از برچی��دن کمپ پناهندگی در ش��هر کاله، هنوز هم 
بیش از ۱۲۰۰ پناهجو به طور غیررسمی در چادرهای 

موقت در این شهر زندگی می کنند.
آم��ده  بین المل��ل  عف��و  س��ازمان  گ��زارش  در 
اس��ت که این پناهجوی��ان به غذا، آب آش��امیدنی و 
سرویس بهداشتی دسترس��ی ندارند و از هیچ حقوقی 
برخوردار نیس��تند. دفتر س��ازمان عف��و بین الملل در 
لندن، اطاعیه ای درباره وضعیت اس��فبار پناهجویان 
در شهر ساحلی کاله فرانسه منتشر کرده است. گفته 
می شود که در بین پناهجویان بسیاری نوجوان بدون 
سرپرس��ت نیز وجود دارند. در این گزارش آمده است 
که مسئوالن فرانسه ظرف ۱۲ ماه گذشته بارها اقدام 
به برچیدن چادرهای پناهجویان در حاشیه شهر کاله 
نموده اند. بر اس��اس آماری که از س��وی این سازمان 
مدافع حقوق بش��ر منتش��ر ش��ده، تنها در بازه زمانی 
بین ژانویه تا مه سال جاری، مسئوالن فرانسه اقدام به 

برچیدن 3۹۱ چادر پناهجویان در کاله کرده اند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود نوشته است 
که مس��ئوالن فرانسه حتی با امدادگران نیز برخوردی 
خشن داشته اند. توهین و تهدید به دستگیری از جمله 
شیوه هایی است که مسئوالن همه روزه علیه امدادگران 
به کار می گیرند. دویچه وله گزارش داد، تنها در س��ال 
جاری، تا کنون ۷۲ مورد برخورد خش��ن پلیس علیه 
امدادگران در کاله ثبت ش��ده است. اطاعیه سازمان 
عفو بین الملل احتمال می دهد که رقم واقعی بیش از 

موارد ثبت شده باشد.

نیمچهگزارش

سالح های آمریکا برای تروریست ها 
رئیس جمهور ترکیه با انتقاد از حمایت آمریکا از تروریست ها گفت واشنگتن 
به تروریست ها ساح و تجهیزات می دهد و در حالی که ما خواستار خرید همین 
تس��لیحات هس��تیم حاضر به فروش آن نیس��ت. »رجب طیب اردوغان" رئیس 
جمهور ترکیه گفت که کش��ورش به گفت وگوها با تمام��ی گروه های مرتبط با 

پرونده سوریه ادامه خواهد داد.
وی همچنی��ن از آمادگ��ی ترکیه برای گفت وگو با همتایای آمریکایی و روس��ی 
درب��اره هرگون��ه اوضاع اضطراری به خصوص درباره ادلب ش��د. در همین حال در ادامه 
رئیس جمهور ترکیه از ادامه حمایت آمریکا از گروه های تروریستی در سوریه با ساح و 
تجهیزات ابراز تاسف کرده و گفت: این حمایت ها کم نیستند و از سوی دیگر ما خواستار 
خرید همین تسلیحات با پول خودمان هستیم اما آنها حاضر به فروش آن نیستند و در 

واقع این موضوعی است که باعث می شود انسان به فکر فرو رود.

سرخط
پایان کار ترزا در ریاست حزب محافظه 

»ترزا می« نخس��ت وزیر انگلیس که دو هفته پیش از کار نخس��ت وزیری 
انگلیس استعفا داده بود این بار از ریاست حزب حاکم محافظه کار کنار رفت..

وی که حدود سه سال ریاست این حزب را عهده دار بود دیروز طی نامه ای 
کناره گیری خود را اعام کرد. به این ترتیب روند رسمی ثبت نام نامزدهایی که 
تمایل به جانش��ینی وی و ریاس��ت دولت کنونی انگلیس را دارند، آغاز می شود. 
قرار اس��ت نتیجه نهایی انتخاب جانش��ین می که مراحل مختلفی دارد، تا پایان ماه 
جوالی اعام شود و تا آن زمان وی مسئولیت اداره امور دولت را عهده دار خواهد بود. 
ت��ا کن��ون ۱۱ نفر آمادگی خود را برای عهده داری ریاس��ت ح��زب محافظه کار و 
نخس��ت وزیری انگلیس اعام کرده اند که از میان آنها »بوریس جانسون« وزیر خارجه 
پیش��ین و »مایکل گاو« وزیر محیط زیس��ت بیش��ترین بخت را دارند. وضعیت سیاسی 

انگلیس در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.

چالش
رد شروط سعودی برای مذاکره 

»محمد ب��ن عبدالرحمن آل ثانی« وزیر خارجه قطر در س��خنانی با حمله 
به عربس��تان س��عودی گفت که قطر توانایی این را دارد ت��ا ابد تحت محاصره 
کش��ورهای جریان سعودی به رش��د خود ادامه دهد. او در گفت و گو با روزنامه 
الش��رق قطر همچنین گفت که هیچ نشانه ای مبنی بر حل بحران با عربستان و 
امارات وجود ندارد و دو دس��تگی در میان شورای همکاری خلیج فارس می تواند 

بر امنیت منطقه تأثیر منفی بگذارد.
 وی در پاس��خ به »ابراهیم العس��اف« وزیر خارجه سعودی که گفته بود دوحه ابتدا 
باید مس��یر درس��ت را در پیش گیرد تا گفت و گو با این کش��ور آغاز ش��ود؛ گفت: »اگر 
موضوع، موضوع ارزشگذاری سیاست ها و تعیین درستی و نادرستی است، باید گفت که 
عربستان و دیگر کشورهای محاصره کننده در سیاست های خود به دفعات دچار اشتباه 

و خطا شده اند و اما بحمداهلل صحبتی از قطر نیست.«
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امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه پنجشنبه با ترامپ 
رئی��س جمهور آمریکا دی��دار کرد. این دی��دار حالی صورت 
گرفت که که مقامات دو کش��ور بر چند اصل تاکید داش��تند 
ک��ه ادعاه��ا علیه ای��ران و نی��ز ادعای تاش ب��رای صلح در 
خاورمیانه از اصلی ترین آنها بوده اس��ت. ماکرون در کنفرانس 
خبری مش��ترک با دونالد ترامپ، در پاریس بر همس��و بودن 

اه��داف دو کش��ور در قبال ایران تأکید ک��رد. وی گفت: فکر 
می کن��م ما قطعاً اهداف یکس��انی در قبال ای��ران داریم. چه 
کارهایی مدنظرمان اس��ت که انجام دهیم؟ اول، می خواهیم 
مطمئن شویم آنها به س��اح هسته ای دست پیدا نمی کنند، 
منظورم این اس��ت تا س��ال ۲۰۲5 اب��زاری در اختیار داریم، 
می خواهیم از آن فراتر برویم و به اطمینان کامل در درازمدت 
دس��ت پیدا کنی��م. ماکرون اضافه ک��رد: دوم، ما می خواهیم 
فعالیت آنها در زمینه موشک های بالیستیک را کاهش دهیم. 
س��وم، می خواهی��م فعالیت منطقه ای آنه��ا را مهار کنیم. در 
همین حال رئیس جمهور فرانس��ه برق��راری صلح در منطقه 
را چهارمین هدف مشترک واشنگتن و پاریس خواند و گفت: 

بنابراین، ما باید با یکدیگر این چهار هدف را محقق کنیم.
مجموع این ادعاها از س��وی س��ران آمریکا و فرانسه در 
حالی مطرح ش��ده اس��ت که در باب ادعاهای آنها چند نکته 
قابل توجه وجود دارد. نخس��ت آنکه ماکرون و ترامپ دارای 

ی��ک نقطه اش��تراک هس��تند و آن میزان پایی��ن محبوبیت 
مردمی اس��ت. مردم فرانس��ه 3۰ ش��بنه اس��ت که علیه او و 
سیاس��ت هایش تظاهرات می کنند و در آمریکا نیز کار ترامپ 
به مرحله استیضاح رسیده است. بر این اساس بسیاری تاکید 
دارند که پرداختن به مسائل حاشیه ای همچون اتهام زنی به 
ایران، روسیه و... اقدامی فرافکنانه برای پنهان سازی وضعیت 

بحرانی این دو نفر است. 
دوم  آنکه آنها در حالی علیه ایران موضع گیری کرده اند 
که ترامپ از زمان خروج از برجام تاکنون نتوانسته هیچ کدام 
از اه��داف ادعایی خ��ود را علیه ایران اجرایی س��ازد و حتی 
سیاس��ت مذاکره و تهدی��د که با تکرات پوش��الی نظامی در 
منطقه همراه بوده نیز نتوانس��ته کارکردی برای آن داش��ته 
باش��د. ماکرون نیز که کش��ورش همیش��ه نقش منفی را در 
قبال برجام داش��ته با مصوبه ش��ورای عالی امنیت ملی ایران 
مبن��ی بر تعلیق گام به گام تعه��دات برجامی ایران تا اجرای 

تعهدات طرف ه��ای مقابل رویای تحمیل زیاده خواهی بدون 
دادن امتی��از را برب��اد رفته می بیند. با این ش��رایط ادعاهای 
ضد ایرانی آنها را می توان فرافکنی برای ناتوانی برای تسلیم 

سازی ایران در برابر زیاده خواهی هایشان می توان دانست. 
سوم آنکه ماکرون و ترامپ در حالی از تاش برای صلح در 
خاورمیانه می گویند که آمریکا اخیرا 8 میلیارد دالر تسلیحات 
به کش��ورهای نابود کننده یمن فروخته و رسما نیز حمایت از 
جنگ را اعام کرده اس��ت. آمریکا همچنان نیروی نظامی در 
عراق و س��وریه در حمایت از داعش مس��تقر دارد فرانسه نیز 
در طول این یک س��ال 5۰ درصد فروش س��اح به عربستان 
را ش��دت بخشیده و در س��وریه نیز دستگاه های اطاعاتی آن 
به حمایت از تروریسم می پردازند. این رفتارها و البته حمایت 
آنها ار رژیم صهیونیستی واهی بودن ادعای اقدام برای صلح در 
خاورمیانه را آشکار می سازد و نشان می دهد که آنها نه ناجی 

که خود بخشی از ریشه بحران های منطقه هستند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه ترام��پ که با جن��گ روانی و گ�زارش 
هوچی گری به دنبال نمایش اقتدار درونی و بیرونی  
اس��ت نه تنها ای��ن ادعایش محقق نش��ده بلکه در 
داخل تا مرحله زندانی شدن پیش رفته و در جهان 

نیز مسیر تنها تر شدنش را تندتر می پیماید. 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا با سیاست جنجال 
س��ازی جهانی به دنبال نمایش اقت��دار آمریکایی 
بوده ام��ا این وضعیت نه در داخ��ل و نه در خالرج 
آمریکا دس��تاوردی برای وی نداشته است چنانکه 
در عرصه داخلی طرح استیضاح و زندانی شدن وی 
هر روز پر رنگ تر می شود. رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا در اظهارات منتسب به او گفته خواستار آن 
است که رئیس جمهور این کشور به جای استیضاح، 
روانه زندان ش��ود. »نانسی پلوسی«، رئیس مجلس 
نمایندگان آمری��کا به هم حزبی های دموکرات خود 
که طرفدار استیضاح »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا هس��تند گفته می خواه��د ترامپ را به جای 
آنکه اس��تیضاح ش��ود در زندان ببیند. البته رئیس 
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا اعام کرد 
حمایتی از استیضاح رئیس جمهور این کشور وجود 
ندارد. اما در چالش��ی دیگر برای ترامپ نمایندگان 
کنگ��ره طرحی را در دس��ت بررس��ی دارند که در 
صورت تصویب نهایی جلوی فروش تسلیحات نظامی 
به کشورهای عربستان س��عودی، امارات و اردن را 
می گیرد. همچنین تعدادی از دموکرات های مجلس 
سنای آمریکا طرحی ارائه دادند که ضمن الزام کاخ 
س��فید به اجرای راهکار دو دولتی مانع الحاق کرانه 
باختری به دیگر بخش های س��رزمین های اشغالی 
فلسطین می شود. در این میان در خوش خدمتی به 
صهیونیست ها، دولت آمریکا در اقدامی که از سوی 
س��ازمان های بین الملل��ی و گروه های فلس��طینی 
محکوم ش��د، یک دانشمند فلسطینی را بعد از ۱۱ 

سال حبس، به مقامات صهیونیست تحویل داد.
 این در حالی است که همزمان رئیس جمهور 
آمری��کا در ادامه رویاپردازی بحران س��ازش،  قصد 
دارد ب��رای اعمال تعرفه ه��ای گمرکی بر کاالهای 
واردات��ی از مکزی��ک، مجددا وضعی��ت اضطراری 
اع��ام کند.  دول��ت فدرال آمری��کا بودجه مربوط 
ب��ه فعالیت ه��ای فوق برنام��ه ک��ودکان مهاجر در 

پناهگاه های آمریکایی را قطع کرد.

هشدار کره شمالی 
در حال��ی ترام��پ بر آن بوده تا خ��ود را فاتح 

نبرد با کره ش��مالی معرفی نماید که کره ش��مالی 
به ایاالت متحده هش��دار داد که در صورت تداوم 
سیاس��ت کنون��ی واش��نگتن، توافقات��ی که میان 
رهبران دو کشور در جریان نشست سنگاپور امضا 
شده، ممکن است به خطر بیفتد. این هشدار پس 
از آن اعام ش��د که برخی رس��انه های بین المللی 
مدعی ش��دند رهبر کره شمالی تعدادی از مقامات 
ارشد این کشور را به دلیل آن که قبل از برگزاری 
نشس��ت بی نتیجه ماه فوری��ه در هانوی بر مذاکره 
ب��ا آمری��کا اصرار داش��تند، مجازات کرده اس��ت. 
پیونگ یان��گ در بیانی��ه جدید خود، با س��رزنش 
واش��نگتن ب��رای فش��ار آوردن به این کش��ور در 
موضوع خلع س��اح ش��به جزیره ک��ره، اعام کرد 
که اگر واش��نگتن قبل از آنکه دیر ش��ود، با طرح 
جدی��دی به پی��ش نیاید، بیانیه س��نگاپور تنها به 

»صفحه ای کاغذ« تبدیل خواهد شد.

ونزئال در برابر آمریکا
ام��ا چالش دیگر ترامپ در ونزوئا رقم خورده 
اس��ت چنانک��ه رئیس جمهور روس��یه ب��ا تکذیب 
گزارش ه��ا مبن��ی بر تصمیم مس��کو به س��اخت 
پایگاه نظامی در ونزوئا، گفت که حضور نیروهای 
روس در این کش��ور بر مبنای قراردادهایی اس��ت 

که پیش��تر امضا ش��ده اس��ت. »والدیمیر پوتین« 
رئیس جمهور گزارش ها مبنی بر تصمیم این کشور 
به ارسال نیروهای ارتش و ساخت پایگاه نظامی در 
ونزوئا را رد کرد. به نوش��ته خبرگزاری »آناتولی« 
وی با بیان اینکه تمام ذی نفعان در مسئله ونزوئا 
باید برای حل مشکل با هم گفت وگو کنند، توضیح 
داد: »حتی متح��دان آمریکا نیز از مداخله نظامی 

در ونزوئا حمایت نمی کنند«.
در این میان وزیر خارجه آمریکا در جلسه ای که 
پشت درهای بسته برگزار شده و فایل صوتی آن در 
اختیار یک رسانه قرار گرفته به ضعف های مخالفان 
دول��ت ونزوئا اعتراف کرده اس��ت. در چالش دیگر 
آمریکا وزیر خارجه کلمبیا مخالفت بوگوتا با مداخله 
نظامی در امور کشور همسایه خود را اعام کرد. الزم 
به ذکر است وزارت خارجه روسیه اعام کرد که قرار 
اس��ت دور بعدی مذاکرات بین طرف های درگیر در 

ونزوئا هفته آتی در اوسلو برگزار شود.

تعامالت روسیه و چین 
اما ناکامی آمریکا در صحنه جهانی زمانی بیشتر 
نمود می یابد که پوتین از ش��ی جین پینگ دعوت 
کرد که مش��ترکا سوار بر کش��تی شده و از رود نوا 
بازدید کنند. وی به ش��ی جین پینگ که بار دیگر 

از زادگاهش بازدید کرد، خیر مقدم گفت و آداب و 
رسوم سن پترزبورگ و ساختمان های مسیر رود را 
معرفی کرد. شی جین پینگ گفت، مایه خوشوقتی 
اس��ت که از س��ن پترزبورگ زادگاه رییس جمهور 
پوتی��ن بازدید می کند. وی اف��زود: مناظر این جا 
زیبا و محیط فرهنگی و هنری غنی دارد. این زمین 
متمدن شخصیت های برجسته ای را پرورش داده 
و افتخار روس��یه و مردم روسیه محسوب می شود. 
رهبران دو کش��ور ضمن این که از تماشای مناظر 
س��احلی لذت می بردند درباره گذشته و حال این 
ش��هر قدیمی صحبت کردند و درخصوص پیشبرد 
تبادالت انس��انی چین و روس��یه و تعمیق آشنایی 
و دوس��تی مردم دو کش��ور به توافق رسیدند. شی 
جی��ن پینگ تاکید کرد: در حال حاضر دو کش��ور 
چین و روسیه در مرحله تارخی مهم توسعه کشور 
و رستاخیز ملت قرار دارند. هدف تعمیق همکاری 
راهبردی دو طرف نه تنها دفاع از منافع دو کش��ور 
بلکه حفاظت قوانین اساس��ی و عدالت بین المللی، 

دفاع از صلح و امنیت و ثبات جهانی است.
در ای��ن می��ان پ��س از آن ک��ه تع��دادی از 
موش��ک های اس-۴۰۰ ارسالی از روسیه به مقصد 
چین آس��یب دیدند، موشک های جدیدی به چین 

ارسال شده و آماده آزمایش هستند.
از س��وی دیگ��ر پوتین رئیس جمهور روس��یه 
می گوید سیس��تم های دفاعی کشورش برای دفاع 
از این کشور کافی است و مسکو اجباری به تمدید 
معاهده اس��تارت ندارد. اس��تارت، معاهده کاهش 
تسلیحات هسته ای بین روس��یه و آمریکاست که 
در سال ۲۰۰۹ منقضی و در سال ۲۰۱۰ در پراگ 
تمدید ش��د. در چالش دیگر آمریکا رئیس جمهور 
چین هفته آتی در راس یک هیات از مقامات عالی 

رتبه این کشور به »دوشنبه« سفر می کند.
الزم به ذکر است آمریکا در صدد است مقادیر 
زیادی تس��لیحات و تع��دادی تانک ب��ه ارزش ۲ 
میلیارد دالر به تایوان بفروش��د. گفته می شود این 
اقدام آمریکا در راس��تای افزایش تنش اقتصادی با 
چین صورت می گیرد. این معامله نظامی احتمالی 
ش��امل ۱۰8 تانک »آبرامز« ب��ه ارزش ۲ میلیارد 

دالر و مقادی��ری مهمات ضدهوای��ی و ضد تانک 
خواهد بود. تایوان مایل اس��ت موجودی تانک های 
 »M6۰ آمریکایی خود را که ش��امل مدل »پاتون
است نوسازی کند. در این میان وزارت دفاع روسیه 
با رد اتهام ردیابی غی��ر ایمن هواپیمای آمریکایی 
در دریای مدیترانه اعام کرد این اقدام، منطبق با 

قوانین بین المللی انجام گرفته است.
از س��وی دیگر در حالی که اغلب کاخ س��فید 
درب��اره س��فر آمریکایی ه��ا به کش��ورهای مختلف 
هشدارهایی صادر می کرد، این بار اما دولت چین به 
شهروندان خود درباره خطر سفر و تحصیل در ایاالت 
متحده هش��دار داد. در همین حال همزمان با سفر 
ترامپ به انگلیس، سخنگوی دولت روسیه در پاسخ 
به ادعای انگلیس که خواس��تار تغییر رفتار مس��کو 

شده بود گفت، رفتار مسکو تغییری نخواهد کرد.

نه مردم انگلیس به ترامپ 
ترامپ در حالی به انگلیس سفر کرد که مردم 
ب��ا برپایی تظاه��رات ضد آمریکا از وی اس��تقبال 
کردند. سفر ترامپ به کشورهای دنیا هیچ گاه خالی 
از حاشیه نیست. عروس��ک معروف »بچه ترامپ« 
یکب��ار دیگر در اجتماع تظاهرات کنندگان به پرواز 
درآمد. این عروس��ک که اولین بار در س��فر سال 
گذش��ته رئیس جمهور آمریکا به لندن ساخته و به 
آسمان فرستاده ش��د اعتراضی است به رفتارهای 
نابال��غ رئیس جمهور آمری��کا. در این میان  ترامپ 
ب��رای اولین بار در دوره ریاس��ت جمهوری خود به 
ایرلن��د س��فر کرد. او در این س��فر قص��د دارد به 
ایرلندی ها اطمینان دهد خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا به زیان این کش��ور نخواهد ب��ود. ایرلندی ها 
نی��ز با تظاه��رات از او اس��تقبال کردند. همچنین  
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا ه در ش��هر 
»پورتس��موث« در جن��وب انگلس��تان ب��ا »آنگا 

مرکل«، صدراعظم آلمان دیدار کرد. 
خبر دیگر آنکه گفت وگوی ۱5 دقیقه ای ترامپ 
و پرنس چارلز، به خاطر بحث بر سر تغییرات جهانی 
اقلیم��ی ۹۰ دقیقه به درازا کش��ید. در این میان 
ترامپ با الفاظی توهین آمیز انگلیسی ها را خطاب 
قرار داد. »دایان ابوت« وزیر کشور در سایه بریتانیا 
نیز توهین های ترامپ را »مضحک« خواند.»استفان 
داوت��ی« دیگر نماینده حزب کارگر در پارلمان نیز 
گفت ترامپ »جنسیت گرا، نژادپرست و دروغ گو« 
برازن��ده »دفتر دولت نیس��ت«. او ورود ترامپ به 

کشورش را »روز تحقیر بریتانیا« خواند.

ترامپ همچنان در باتالق ناکامی دست و پا می زند

درمانده در آمریکا تنها در جهان 

یاض و پنهان کاری واشنگتن توسعه برنامه موشکی ر
بنا بر یافته های اطاعاتی واشنگتن، عربستان سعودی در  آس�یا حال توس��عه برنامه موشک های بالس��تیک خود است و غ�رب 

دولت آمریکا این اطاعات را از دموکرات های کنگره مخفی نگاه داشته است.
ش��بکه خبری »س��ی ان ان« در گزارش��ی اختصاصی به نقل از سه مقام 
مطل��ع ضمن ف��اش کردن ای��ن یافته اطاعات��ی افزود، البته ه��دف نهایی 
س��عودی ها از این توس��عه برنامه موشکی مشخص نیس��ت اما این اقدامات 
ممکن اس��ت تاش بالقوه ریاض برای تجهیز موش��ک هایش به کاهک های 
هس��ته ای باشد. دولت آمریکا یافته های سری خود درباره این اقدام عربستان 
سعودی را به اعضای ش��اخص دموکرات کنگره اطاع نداده و همین مسئله 
باعث خش��م دموکرات ها شده اس��ت چراکه آنها این موضوع را از کانال های 

خارج از دولت دریافت کرده اند. 
دموکرات ها معتقدند به عمد از این اطاعات دور نگه داش��ته شده اند. به 
رغم حمایت های آمریکا از س��عودی ام��ا همچنان این رژیم در برابر مقاومت 
یم��ن ناکام اس��ت چنانکه پدافن��د هوایی یم��ن اعام کرد ک��ه یک فروند 
پهپاد مس��لح س��اخت آمریکا را در آسمان منطقه س��احل غربی هدف قرار 
داده و س��رنگون کرده اس��ت. نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
نزدیکی مرز این کش��ور با عربس��تان س��عودی یک پهپاد جاسوسی ائتاف 
س��عودی-اماراتی را منهدم کردند. »محمد علی الحوثی« با انتقاد از محاصره 
قطر از س��وی کش��ورهای جریان سعودی خواس��تار بازبینی این کشورها در 
سیاست های منطقه ای خود شد. خبر دیگر آنکه فروش تسلیحات این کشور 
به عربستان سعودی در سال ۲۰۱8 به میزان 5۰ درصد افزایش داشته است، 
این در حالی اس��ت که دولت فرانس��ه مدعی است که پاریس خواستار پایان 
جنگ در یمن اس��ت. دولت فرانسه تاکید کرد که مجموع فروش تسلیحات 
این کشور به مناطق مختلف جهان در سال ،۲۰۱8 با رشدی 3۰ درصدی به 

۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو رسید.

یم صهیونیستی 5800 اسیر در زندان های رژ
عبدالناصر فروانه مقام ارشد کمیته امور اسرا و آزادگان  فلسطینی در جدیدترین آمار مربوط به اسرا به مناسبت مق���اوم�ت
عی��د فطر اعام کرد، 58۰۰ فلس��طینی از جمله ۲5۰ کودک در زندان های 

رژیم صهیونیستی محبوس هستند.
فروان��ه در ادام��ه تصریح کرد، ای��ن افراد در ۲۲ زندان، بازداش��ت گاه یا 
مرک��ز بازجویی هس��تند و  5۴۰ نف��ر از آنها، یک یا چند ب��ار به حبس ابد 
محکوم ش��ده  اند. وی افزود: در بین اس��را، ۴6 زن و ۲5۰ کودک کم س��ن و 
س��ال هم دیده می شود؛ 5۰۰ نفر آنها تحت بازداشت موقت )بازداشت بدون 
محاکمه( قرار دارند و ۱5۰۰ نفر از اس��را از بیماری های مختلف رنج می رند. 
از جمله این فراد، »فواد الشوبکی« است که در سن هشتاد سالگی قرار دارد 
و بیماری های مختلفی دارد. صدها تن از اس��را نیازمند درمان فوری هستند 

بویژه اسرائی که سرطان دارند.
فروانه س��پس اعام کرد، ۴۷ اسیر فلس��طینی بیش از ۲۰ سال است که 
زندانی هستند و ۱3 نفر آنها نیز بیش از 3۰ سال است که در زندان های رژیم 
صهیونیستی محبوس هس��تند. وی افزود، 5۴ اسیر مربوط به اسرای آزادشده 
توافق »ش��الیت« هس��تند که بار دیگر بازداشت ش��ده  اند. خبر دیگر از اراضی 
اشغالی آنکه »آویچای ماندلبلیت« دادستان کل رژیم صهیونیستی، برای بار دوم 
تقاضای »بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر این رژیم مبنی بر به تأخیر انداختن 
جلسه استماع  پیش از اعام جرم وی را رد کرد. او دوهفته پیش نیز درخواست 
نتانیاهو برای تأخیر یک ساله برگزاری جلسه استماعش در دادگاه را رد و اعام 

کرد که منافع عمومی در این است که نتیجه آن سریعا مشخص شود.
در ای��ن میان نتانیاهو برای مان��دن در قدرت، امیر اوحانا، نماینده حزب 
لیک��ود را که به طور علنی همجنس��گرا اس��ت، به عنوان وزیر دادگس��تری 
منصوب کرد. این برای نخستین بار در تاریخ این رژیم است که یک شخص 

آشکارا همجنسگرا به سمت وزیر منصوب می شود. 

سودان همچنان قربانی مداخالت امارات 
دخالت های امارات همچنان در س��ودان بحران س��ازی  می کند چنانکه کمیته پزش��کان س��ودان ،شمار کشته ق�اره ثروتمند
ش��دگان طی س��ه روز را ۱۰8 نفر اعام کرد. این در حالیس��ت که ش��ورای 

نظامی انتقالی شمار کشته شدگان را 6۱ نفر اعام کرد.
اعتراضات در س��ودان با س��رکوب و درگیری همراه شد. کمیته پزشکان 
س��ودان که به معترضان نزدیک اس��ت شمار کشته ش��دگان طی سه روز را 
۱۰8 نفر اعام کرد. این در حالیس��ت که شورای نظامی انتقالی شمار کشته 
شدگان را 6۱ نفر اعام کرد. حکومت نظامیان در سودان به شدت تحت فشار 
دیپلماتیک قرار گرفته اس��ت. اتحادیه آفریقا ، از تعلیق عضویت س��ودان در 
این اتحادیه خبر داد. اتحادیه آفریقا پس از چندین بار هش��دار و اعام ضرب 
االجل س��رانجام تصمیم خود را اعام کرد. پاتریک کاپووا رئیس شورای صلح 
و امنیت اتحادیه آفریقا گفت ما تصمیم گرفتیم فورا و تا زمان روی کار آمدن 
دولت غیر نظامی انتقالی ، به عضویت سودان در تمامی فعالیت های اتحادیه 
آفریقا پایان دهیم . روی کار آمدن غیر نظامیان تنها راه پایان دادن به بحران 
در سودان است. شورای امنیت و صلح آفریقا عاوه بر تعلیق عضویت سودان 
در این ش��ورا, خواستار تحقیق درمورد اتفاقات چند روز پیش و کشته شدن 
ش��ماری از شهروندان سودانی ش��د.  بحران در سودان از شش ماه پیش آغاز 
ش��ده اس��ت و در روزهای اخیر و پس از س��رکوب خونبار تجمع در برابر مقر 
فرماندهی ارتش در خرطوم جامعه بین الملل را به شدت نگران کرده است.  
عربستان سعودی و امارات عربی متحده از ارتش سودان حمایت می کنند 
و به سرکوب ها اعتراضی ندارند اما همانند روسیه و چین خواستار مذاکره شده 
اند. دیروز نخست وزیر اتیوپی برای ایفای نقش میانجی به این کشور سفر کرد.

 اتحادی��ه آفریقا در ضرب االجلی برای ش��ورای نظامی انتقالی س��ودان 
اعام کرد که تا زمانی که قدرت در این کشور به غیرنظامی ها منتقل نشود، 

عضویت سودان در این اتحادیه معلق خواهد ماند.


