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مالی: بوبو سیسیه نخست وزیر مالی ضمن بازدید 
از روس��تایی که هدف حمله وحش��یانه از س��وی یک 
گروه ناش��ناس ق��رار گرفته بود، گفت ک��ه ۲۴ نفر از 
۱۰۰ قربانی این حمله، کودک هس��تند. مهاجمانی از 
قوم »فوالنی« به روس��تای مذکور که س��اکنان آن از 
قوم »دوگون« هس��تند، حمله کرده و دستکم ۹۵ نفر 

را کشته و خانه های روستائیان را آتش زدند.

افغانستان: س��یزده سرباز ارتش افغانستان براثر 
حمل��ه هوای��ی نظامیان خارجی در اس��تان قندوز در 
شمال این کش��ور کشته یا زخمی ش��دند. »محبوب 
اهلل س��عیدی« فرماندار شهرس��تان »ام��ام صاحب« 
اس��تان قندوز اعالم کرد: یک پاسگاه نیروهای ارتش 
در شهرس��تان »امام صاحب« هدف بمباران نیروهای 

خارجی قرار گرفت.

عمان: وزی��ر خارجه عمان که به دوحه، پایتخت 
قطر سفر کرده است با همتای قطری خود دیدار کرد. 
»یوس��ف بن عل��وی« وزیر خارجه عم��ان در دیدار با 
»محمد بن عبدالرحمن آل ثانی« معاون نخست وزیر و 

وزیر خارجه قطر، تحوالت منطقه را بررسی کرد.

روس�یه: وزارت دف��اع روس��یه از عملیات موفق 
یک فروند »س��وخو-۲7« خود در منطق��ه بالتیک و 
شناس��ایی دو هواپیمای آمریکایی و سوئدی حاضر در 
منطق��ه خبر داد. وزارت دفاع روس��یه اعالم کرد یک 
فروند جنگنده »سوخو-۲7« متعلق به ناوگان منطقه 
بالتیک این کشور روز دوش��نبه در عملیات تاکتیکی 
با موفقیت دو فروند هواپیمای تجسس��ی آمریکایی و 
سوئدی در نزدیک مرز روسیه و بر فراز دریای بالتیک 

را شناسایی و رهگیری کرد.

گف��ت:  پاکس��تان  وزی��ر  نخس��ت  پاکس�تان: 
بازگرداندن ثروت ملی ربوده ش��ده از کش��ور یکی از 
اولویت های اصلی دولت اس��ت."عمران خان" نخست 
وزیر پاکس��تان درپیام ویدیویی خود خطاب به مردم 
پاکس��تان گفت: دولت برای بازگردان��دن ثروت ملی 
ربوده ش��ده از سوی سیاس��تمداران فاسد ، کمیته ای 

قدرتمند تشکیل خواهد داد. 

فرانس�ه: رئیس جمهور فرانسه از اروپا خواست تا 
قوانین جدیدی را برای ارتباط با روس��یه تدوین کند 
و درباره پیامد های تنها ماندن مس��کو با پکن هشدار 
داد. ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی آر تی اس س��وئیس گفت: اروپا باید قوانین 
جدیدی از اعتماد و امنیت را با روس��یه تدوین کند و 
نباید تنها با ناتو، س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی، 

موافقت نماید.

ذرهبین

پاسخ پدافند سوریه به حمله موشکی 
منابع خبری دیروز از حمله رژیم صهیونیستی به 
اهدافی در سوریه و مقابله پدافند هوایی سوریه با این 

حمالت خبر داده اند.
بامداد چهارش��نبه  خبرگزاری »س��انا« س��وریه 
گ��زارش داد پدافند هوایی این کش��ور در حال مقابله 
با حمله موش��کی رژیم صهیونیس��تی ب��ه اهدافی در 
جنوب این کشور اس��ت. گزارش ها حاکی است رژیم 
صهیونیس��تی به بلندی »تل الحاره«، واقع در اس��تان 
درعا در جنوب س��وریه حمله کرده اس��ت. دمشق از 
انهدام شماری از موشک های مهاجم خبر داده است. 

دولت سوریه بلندی تل الحاره را که قبل از جنگ 
یک��ی از مهمترین مراک��ز دیدبانی ارتش س��وریه به 
ش��مار می رفت در جوالی ۲۰۱۸ از گروه تروریس��تی 
جبهه النصره بازپس گرفت. گفته می ش��ود این منطقه 
در حال حاضر محل استقرار یک پایگاه نیروی هوایی 
اس��ت. تلویزیون س��وریه گزارش داد حمله متجاوزانه 
رژیم صهیونیس��تی به منطقه »تل الحاره« در استان 
درعا تنها خس��ارت مادی به همراه داشته و تلفاتی به 

جا نگذاشته است. 
دولت سوریه بارها اعالم کرده است رژیم اسرائیل 
و متح��دان منطقه ای و غربی آن از گروه های تکفیری 
تروریس��تی که علیه دولت سوریه می جنگند، حمایت 
می کنن��د. ارت��ش س��وریه همچنی��ن تاکن��ون بارها 
محموله های تسلیحاتی و مهمات ساخت اسرائیل را از 
گروه های تروریستی در سوریه کشف کرده است. خبر 
دیگر از س��وریه آنکه سخنگوی وزارت خارجه چین از 
س��فر قریب الوقوع وزیر خارجه س��وریه به این کشور 
خبر داد. بر اساس این گزارش، ولید المعلم قرار است 
۱۶ تا ۲۱ ژوئن جاری )۲۶ تا ۳۱ خرداد( به چین سفر 
کن��د. این س��فر المعلم به چین بنا به دعوت رس��می 
»وان ای« وزی��ر خارجه این کش��ور صورت می گیرد. 
ق��رار اس��ت در جریان این س��فر در خصوص راه های 
تقویت روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر شود. المعلم 
در س��فر خود به چین در خص��وص اوضاع جاری در 

سوریه نیز رایزنی خواهد کرد.

نیمچهگزارش

یک نهال دیگر بلوط برای ترامپ 
به دنبال خش��ک ش��دن نهال اهدایی پاریس به کاخ س��فید، رئیس جمهور 
فرانسه گفت، خشک شدن نهالی که برای ترامپ فرستاده، موضوع مهمی نیست 

و نباید به عنوان نماد روابط دو کشور قلمداد شود.
امانوئل ماکرون با کم اهمیت ش��مردن خش��ک ش��دن نهال بلوطی که سال 
گذش��ته به »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا اهدا کرده ب��ود، اعالم کرد نهال 
دیگری به واشنگتن ارسال می کند. ماکرون در حاشیه نشست سازمان جهانی کارگر در 
»ژنو« سوئیس گفت: »برایش )ترامپ( درخت دیگری می فرستیم. اینکه یک تراژدی نیست. 

وقتی چیزی وجود ندارد در آن به دنبال نماد نگردید، کاشتن آن با یک دیگر، نماد بود«. 
وی افزود: »مشخص شد که این درخت بلوط به خاطر تدابیر بهداشتی در آمریکا وارد 
قرنطینه ش��د و درخت بیچاره دوام نیاورد. من درخت بلوط دیگری می فرس��تم زیرا فکر 

می کنم نیروی دریایی آمریکا و دوستی بین مردم ما با هدف آزادی، ارزشش را دارد«.

قاره سبز 
نامه آمریکا با روح ائتالف مغایرت دارد

وزی��ر دفاع ترکی��ه گفت، لحن نامه ای که واش��نگتن درب��اره حذف برنامه 
جنگنده های اف -۳۵ به آنکارا ارس��ال کرده اس��ت با روح ائتالف مغایرت دارد. 
اظه��ارات خلوصی آکار، وزیر دفاع آمریکا در واکنش به نامه پاتریک ش��اناهان، 

سرپرست وزارت دفاع آمریکا مطرح شد.
در نامه ش��اناهان که به دس��ت خبرگزاری رویترز رس��یده است، این مطلب 
عنوان ش��د که اگر آنکارا از طرح هایش برای خرید یک س��امانه دفاع موشکی روسی 

انصراف ندهد از برنامه جت های جنگنده اف-۳۵ کنار گذاشته می شود. 
در این میان خلوصی آکار با اشاره به بیانیه وزارت دفاع ترکیه همچنین گفت، آنکارا 
برای واکنش به این نامه آماده می ش��ود و در روزهای آینده آن را برای آمریکا ارس��ال 
می کند. او گفت امروز با پاتریک شاناهان تلفنی صحبت خواهد کرد. آمریکا رسما اعالم 

کرده که به دلیل خرید اس ۴۰۰، استقرار اف-۳۵ در ترکیه را لغو کرده است.

 سرخط
درخواست صدر برای بازسازی قبور ائمه بقیع)ع(

رهبر جریان صدر عراق ضمن درخواست برای بازسازی قبور ائمه بقیع)ع(، 
این اقدام را موجب کاهش فرقه گرایی مذهبی دانست. 

»مقتدی الصدر« اعالم کرد که هشتم شوال سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع 
ع( در عربستان سعودی اس��ت. الصدر با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که تخریب 
این قبور به دس��ت »ُمش��تی منحرف« صورت گرفت که به دروغ و ناروا، مدعی 

ارتباط با اسالم بودند.
وی با بیان این مطلب افزود: »از این مسئله دهها سال گذشته و پادشاهی ]سعودی[ 
تحت فش��ار افراد تندرو، و گردن زن و ش��الق زن قرار داشت«. شبکه خبری »السومریه« 
به نقل از الصدر گزارش داد که اما »امروز، پادش��اهی ]س��عودی[ در تالش است که به 
صورت کارآمد، مس��یر را تصحیح کرده و تندروی را کنار بگذار و می کوشد فرقه  رایی را 

به گوشه ای بگذار تا از دست تندروهای مذکور آسوده شود«.
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یکا  ترامپ و حقارت ارتش آمر

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

آمریکا همواره ادعای ارتش برتر را س��ر می دهد و مدعی 
است که ناجی بش��ریت است و هیچ کشوری نیز توان مقابله 
با آن را ندارد و حتی سازمان ملل نیز برای اقدام نظامی باید 
از آمری��کا اجازه بگیرد. این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که 
گزارش های گزارش��های موثق حاکیس��ت؛ پنتاگون طی نامه 

ای، مخالفت صریح خود را با رویکرد اقتصادی رییس جمهور 
نس��بت به راهبرده��ای نظامی امریکا با تاکی��د بر محورهای 
ذیل اعالم کرده اس��ت: آن در این گزارش تاکید کرده اند که 
درخواس��ت کاخ سفید از پنتاگون برای بررسی هزینه حضور 
نیروهای آمریکایی در کش��ورهای همپیم��ان برای اخذ این 
هزینه از کشورهای میزبان ناقض ارزشهای حاکم بر نیروهای 
مسلح و مغایر با منافع راهبردی امریکاست. اتخاذ این رویکرد 
موجب تنزل شدید جایگاه ،روحیه و اعتبارسربازان آمریکایی 

به عنوان "مزدور" کشور میزبان خواهد شد.
سرباز آمریکایی که برای منافع کشور خود تالش می کند 
و ب��رای انجام ماموری��ت بایدحقوق خ��ود را از دولت آمریکا 
دریافت کند، تبدیل به نیروی مزدور کش��ور میزبان و حقوق 
بگیر آن می ش��ود که به نوعی تحقیر نیروهای مس��لح ایاالت 
متحده آمریکااس��ت. این گزارش ها در حالی منتشر می شود 

که مروری ب��ر رفتار آمریکا در عرصه نظامی نش��ان می دهد 
که این کش��ور خود را محور تحوالت امنیتی جهان دانسته و 

همواره رنگ و لعاب ناجی بودن داشته است.
 آنها تمام جنگ های خود حتی جنگ ویتنام، جنگ های 
خلیج فارس و اش��غال افغانس��تان و عراق و لیبی را با ادعای 
اقدام برای بش��ریت توجیه کرده اند حال آنکه اکنون این ادعا 
ب��ه کلی رنگ باخته و ارتش آمریکا در ازای پول کار می کند. 
این امر زمانی آش��کارتر می شود که ترامپ می گوید آمریکا 7 
تریلیون دالر در خاورمیانه هزینه کرده و کش��ورها باید آن را 
بپردازند. او می گوید کش��ورهای عربی باید پول اقدام نظامی 

آمریکا در سوریه و منطقه را بپردازند. 
این نوع گفتمان نش��ان می دهد که دولتم��ردان آمریکا 
س��طح ارت��ش ناجی را به س��طح مزدورانی ب��رای پول تنزل 
داده و آنها را به افرادی مبدل س��اخته که انسانیت برای آنها 

هیچ معنایی ندارد و مانند قاتالنی هس��تند که صرفا در ازای 
دریافت پول آدم می کشند.

 ب��ا توجه به درز اطالعات مربوط ب��ه این نامه به کمیته 
نیروهای مس��لح کنگره و قصد برخی از سناتورهای عضو این 
کمیت��ه برای فعال کردن جریان اعتراض��ی علیه این رویکرد 
ترامپ احتمال تبدیل ش��دن این موضوع به چالش��ی جدید 
می��ان رییس جمهور و کنگره وج��ود دارد. رویکرد ترامپ به 
راهبردهای نظامی امری��کا کامال اقتصادی بوده و او با نادیده 
گرفت��ن تالش رهبران پیش��ین آمریکا ب��رای آنچه »رهبری 
جهانی« اعالم می کردند؛ چنین رس��التی برای دولت آمریکا 
بدلیل هزینه های سرس��ام آور ان قائل نیست . این گزارش را 
می تواند نش��انه ای دیگر از تنزل ارزشها و ادعاهای آمریکایی 
دانس��ت که واهی بودن بس��یاری از ادعاهای حقوق بش��ری 

آمریکا را برهمگان آشکار می سازد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه یمن��ی ها وعده ف��رودگاه در گ�زارش 
برابر فرودگاه، چشم در برابر چشم را عملی کردند 
چنانک��ه ائتالف س��عودی اذعان کرد که موش��ک 
ارتش یمن ک��ه دیروز فرودگاه ابه��ا را هدف قرار 

گرفته بود، به هدف اصابت کرده است.
ف��رودگاه منطقه ای أبها که گفته می ش��ود از 
سال ۲۰۱۶ به فرودگاه بین المللی تبدیل شده، در 
منطقه »عسیر« در جنوب غرب عربستان سعودی 
واقع شده است. »ترکی المالکی« سخنگوی ائتالف 
س��عودی اقدام ارتش یمن را »اقدام تروریس��تی« 
توصیف کرد و اعالم کرد که »گلوله حوثی به سالن 

ورود فرودگاه بین المللی أبها اصابت کرده است«.
او توضیح داد که مس��ئوالن ذی ربط در حال 
تش��خیص نوع »گلوله« هس��تند ک��ه در »حمله 
تروریس��تی« اس��تفاده ش��ده اس��ت. او گفت که 
»ش��به نظامیان تروریس��ت حوثی م��ورد حمایت 
ایران، از طریق رسانه های خود، مسئولیت این کار 
تروریستی را با اس��تفاده از موشک کروز -آنچنان 
که ادع��ا کرده اند- برعهده گرفته ان��د که اعترافی 
صری��ح اس��ت و مس��ئولیت کامل ه��دف گرفتن 
تأسیسات مدنی و غیرنظامی را درپی دارد... امری 

که ممکن است جنایت جنگی.. باشد«. 
طبق گزارش نهادهای حقوق بش��ری تاکنون 
صده��ا یمنی در حمالت عربس��تان س��عودی به 
غیرنظامی ه��ا در یمن کش��ته ش��ده اند. حمله به 
مراسم ختم وزیر دفاع وقت یمن یا مراسم عروسی 
مردمی و حمله به مدارس و بیمارس��تان از جمله 

حمالت س��عودی ب��ه مراکز غیرنظام��ی در یمن 
اس��ت. به ادعای ائتالف س��عودی، حادثه س��اعت 
دو بام��داد اتفاق افتاده و ۲۶ غیرنظامی به س��بب 
اصابت موش��ک زخمی شده اند. ائتالف بار دیگر با 
متهم کردن ایران گفته که »هدف گرفتن فرودگاه 
أبها ثابت می کند که حوثی ها از ایران س��الح های 
منحصربه فرد دریافت کرده اند«. ش��بکه المس��یره 

یمن اعالم کرد »یگان موشکی ارتش یمن، بامداد 
امروز چهارشنبه بک موشک هدایت شونده کروز به 
فرودگاه بین المللی أبها )در جنوب غرب عربستان( 
شلیک کرده اس��ت. یک منبع نظامی به المسیره 
گفت که این موشک به دقت به هدف اصابت کرده 

است. 
منبع یمنی گفت��ه بود که تردد ناوگان هوایی 

عربس��تان در ف��رودگاه أبه��ا متوقف ش��ده و این 
دومین بار اس��ت که یگان موش��کی، موش��کی از 
نوع کروز به سوی منافع مرتبط با ائتالف سعودی 
ش��لیک می کند. پیشتر در دس��امبر سال ۲۰۱7 
ارتش یمن تأسیس��ات اتمی »براک��ة« ابوظبی را 

هدف قرار داده بود. 
س��خنگوی نیرو های مس��لح یم��ن اعالم کرد 
آمری��کا  ضدموش��کی  س��امانه های  مدرن تری��ن 
نتوانس��تند جلوی حمل��ه موش��ک های یمنی به 
حمله به فرودگاه ابها در عربستان را بگیرند. یحیی 
س��ریع، س��خنگوی نیرو های مس��لح یمن، حمله 
به فرودگاه ابها را پاس��خ به جنای��ات متجاوزان و 
محاص��ره ظالمانه آن ها ضد یمن دانس��ت و اعالم 
کرد مدرن ترین س��امانه های ضدموش��کی آمریکا 
نیز نتوانس��تند جلوی موشک های یمن را بگیرند. 
او گفت: پیش��رفته ترین و مدرن ترین س��امانه های 
آمریکا نیز نتوانس��تند جلوی این موشک را بگیرند 
و اصاب��ت آن به هدف دش��من را به ش��دت دچار 

ترس و وحشت کرد.
سخنگوی نیرو های مسلح یمن همچنین اعالم 
کرد موش��ک کروز که به فرودگاه ابها در عربستان 
ش��لیک ش��ده بود با اصابت به ب��رج مراقبت این 

ف��رودگاه آن را منهدم کرد ک��ه در نتیجه فعالیت 
ف��رودگاه و پرواز ه��ای آن متوق��ف ش��د. ناکامی 
س��عودی در حالی رقم می خورد ک��ه معاون وزیر 
ام��ور خارجه آمریکا در امور سیاس��ی-نظامی، در 
کمیت��ه امور خارجی مجلس نمایندگان از تصمیم 
دولت ترامپ برای اجرای قرارداد فروش تسلیحات 

به عربستان دفاع می کند.
این شبکه در پایگاه اینترنتی خود در گزارشی 
نوشت: »آر کالرک کوپر« معاون وزیر امور خارجه 
در امور سیاسی-نظامی، روز چهارشنبه در کمیته 
امور خارجی مجل��س نمایندگان از تصمیم دولت 
ترامپ ب��رای اجرای قرارداد فروش تس��لیحات به 
عربس��تان س��عودی دفاع می کن��د. برخی اعضای 
کنگ��ره، از جمله بس��یاری از جمهوری خواهان، از 
دول��ت ترام��پ بخاطر دور زدن کنگ��ره در زمینه 
اج��رای این قرارداد انتق��اد کرده اند. مایک پمپئو، 
وزیر امور خارجه آمری��کا، ماه مه به کنگره اطالع 
داد تصمیم دارد با اس��تفاده از یک منفذ در قانون 
کنترل صادرات تسلیحات به فروش هفت میلیارد 
دالر انواع تس��لیحات، مهمات و پشتیبانی خدمات 
س��رویس و نگهداری هواپیما به عربستان سعودی 
و امارات عربی متح��ده و اردن ادامه دهد. در این 
میان منابع خبری اعالم کردند که تک تیراندازان 
ارت��ش و کمیته های مردمی یمن ط��ی چند روز 
اخی��ر ۲۳ مزدور س��عودی را در جبهه های مرزی 
به هالکت رسانده اند. ارتش و کمیته های مردمی 
یمن اخیراً ضربات مهلکی را بر پیکره متجاوزان و 

مزدوران آنها وارد کرده اند.

یگان پهپادی یمن »ابها« را زیر آتش گرفت

تحقق وعده فرودگاه در برابر فرودگاه

دخالت های امارات و سعودی  در امور س��ودان زمینه س��از ق�اره ثروتمند
بج��ران  جدی��دی ش��د چنانک��ه کمیت��ه مرکزی 
پزش��کان سودان از کشته ش��دن ۱۱ نفر و زخمی 
شدن ۲۰ نفر دیگر در ناآرامی های منطقه »دلیج« 

در دارفور خبر داد.
کمیته مرکزی پزشکان س��ودان، شبه نظامیان 
الجنجوید را مسئول این حوادث برشمرد و تأکید کرد 
که آن ها به دستور شورای نظامی سودان به شهروندان 
حمله کرده و به سمت آن ها تیراندازی کرده اند. کمیته 
مذکور در صفحه فیس بوک خود آورده است که نُه نفر 
از این شهروندان در اثر اصابت گلوله و ضربات چماق 
شبه نظامیان الجنجوید به قتل رسیده اند و علت مرگ 

دو نفر دیگر هنوز مشخص نیست.
»محمود دریر« فرس��تاده اتیوپی به س��ودان 
گفت که طرف های س��ودانی با استمرار مذاکرات 

درباره تشکیل ش��ورای حاکمیتی انتقالی موافقت 
کرده اند. طبق گزارش رس��انه های س��ودان، دریر 
اف��زود که ش��ورای نظامی ب��ا آزادی ش��ماری از 
زندانیان سیاسی به عنوان نشان دادن حسن نیت 

خود موافقت کرده است.
»عمر البش��یر« رئیس جمهور س��ابق س��ودان 
۲۲ فروردی��ن درپی گس��ترش اعتراضات مردمی به 
نابسامانی اوضاع اقتصادی، با دخالت ارتش برکنار شد 
و پس از آن یک شورای نظامی به رهبری »عبدالفتاح 
البرهان« قدرت را به دس��ت گرفت. تظاهرات مردم 
سودان علیه دولت عمر البشیر از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ 
)۲۸ آذر ۹7( ابت��دا به خاطر افزایش قیمت نان آغاز 

ش��د، اما بسرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت 
و تظاهر کنندگان خواس��تار سرنگونی دولت البشیر 
ش��دند که س��رانجام حکومت وی ۲۲ فروردین ماه 
با دخالت ارتش س��رنگون شد. معترضان رفته رفته 
خواس��ته های خود را افزایش دادند که پایان یافتن 
حکومت عمر البشیر و ایجاد یک حکومت دموکراتیک 
از خواسته های بعدی معترضان بود. اکنون گروه های 
معترض سودانی خواستار کنار رفتن نظامیان و انتقال 
مس��المت آمیز قدرت به یک ش��ورای غیر نظامی و 
تش��کیل یک حکومت دموکراتیک هس��تند و برای 
رس��یدن به خواسته های خود همچنان به اعتراض و 
تحصن در خیابان ها و میدان اصلی پایتخت و مقابل 

وزارت دفاع ادامه می دهند.
ش��ورای نظامی س��ودان و معترضین این کشور 
گفت وگوهای خود در خصوص تشکیل شورای انتقالی 
را از سر گرفتند. معترضین سودانی و شورای نظامی 
حاکم بر سودان با انجام توافقاتی مذاکرات خود برای 
تشکیل شورای انتقالی را از سر می گیرند.بر اساس این 
توافقات، معترضین پذیرفته اند که به نافرمانی های خود 
پایان دهند و در عوض شورای نظامی نیز پذیرفته که 
زندانیان سیاسی را آزاد کند. این توافق در حالی انجام 
شده که هفته گذشته سودان شاهد سرکوب گسترده 

اعتراضات از سوی نظامیان بود.
در خصوص تحوالت س��ودان ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل در نشس��ت روز گذشته خود شدیداً 
خشونتهای جاری در این کشور را محکوم کرد. در 
این نشس��ت از شورای نظامی سودان که زمام امور 
را در این کش��ور به دس��ت دارد در کنار مخالفان 

خواسته شد تا با همکاری با یکدیگر برای دستیابی 
به یک راهکار تالش کنند. شورای امنیت با صدور 
بیانی��ه ای اع��الم کرد: باید خش��ونتها در س��ودان 
علیه غی��ر نظامیان س��ریعاً متوقف ش��ود. در این 
میان ش��ورای امنیت س��ازمان ملل در یک بیانیه، 
ضمن محکومیت ش��دید »خشونت های اخیر« در 
س��ودان، توقف فوری خشونت علیه غیرنظامیان را 
خواستار شد.اعضای شورای امنیت سازمان ملل به 
موازت تشدید تنش ها و درگیری ها در سودان بین 
»شورای نظامی انتقالی« و مخالفان، بیانیه ای در رد 
خشونت ها در این کشور بحران زده آفریقایی منتشر 
کرده است. با شدت گرفتن نافرمانی های مدنی در 
س��ودان که به دنبال ش��دت گرفتن خشونت های 
اخی��ر نظامیان با مخالفان صورت گرفته، ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل با انتشار بیانیه ای خشونت ها 

علیه غیرنظامیان را محکوم کرده است.

نتیجه دخالت های امارات و سعودی در سودان

دارفور رنگ جدایی گرفت

یکا و چین در میدان سایبری جنگ تجاری آمر
چین با انتش��ار گزارش��ی هش��دار داد بیش��تر حمالت  لش سایبری علیه شبکه های چینی در سال ۲۰۱۸ از سوی چ�����ا

آمریکا رخ داده است.
چین با انتشار گزارشی هشدار داد بیشتر حمالت سایبری علیه شبکه های 
چینی در س��ال ۲۰۱۸ از س��وی آمریکا رخ داده اس��ت و کارشناسان چینی 
پیش بینی کردند آمریکا در حال آماده شدن برای آغاز یک "جنگ سایبری" 

تمام عیار است، اما پکن آماده انجام یک ضد حمله قدرتمند است.
بر اس��اس این گزارش، این اطالعات در گزارش ساالنه تیم فنی واکنش 
اضطراری ش��بکه رایانه ای ملی چین در روز دوش��نبه منتشر شده است. این 
تیم اعالم کرد در س��ال ۲۰۱۸, ۱۴ هزار سرور در آمریکا به ویروس تروجان 
یا بوت نت آلوده شدند که بر سه میلیون و ۳۴۰ هزار رایانه میزبان در چین 
کنترل دارد و بر اس��اس گزارش خبرگزاری ش��ین هوآ، تعداد این سرور ها با 
افزایش ۹۰.۸ درصدی مواجه ش��د. سه هزار و ۳۲۵ آی پی آدرس در آمریکا 
آلوده به ویروس تروجان س��ه هزار و ۶۰7 وب سایت چینی را آلوده کردند و 
این رقم در مقایس��ه با س��ال ۲۰۱7, ۴۳ درصد افزایش داشته است. در این 
میان در اقدامی قابل تامل ، پس از باال گرفتن جنگ اقتصادی میان چین و 
آمریکا، پکن ریشه اعتراضات علیه چین در هنگ کنگ را تحریک دولت های 
خارجی مانند آمریکا اع��الم کرد.تظاهرات هنگ کنگی ها علیه چین به بهانه 
تصمیم پارلمان هنگ کنگ جهت تصویب الیحه اس��ترداد مجرمین به پکن، 
در حال��ی انج��ام می گیرد که به طور هم زمان، تنش بر س��ر جنگ اقتصادی 

میان آمریکا و چین شدت بیشتری گرفته است.
روزنامه »گاردین« نیز نوش��ت، درگیری ه��ای هنگ کنگ به پرتاب گاز 
اش��ک آور و استفاده از خوردو آب پاش توس��ط نیروهای امنیتی از بیم ورود 
معترضان به س��اختمان پارلمان و پرتاب بطری، آجر و ... از سوی معترضین 

انجامید.

استمرار اشغالگری در کرانه باختری 
نظامی��ان رژیم صهیونیس��تی با پش��تیبانی بلدوزرهای  ارت��ش ضمن یورش به مناطقی در کرانه باختری، س��ه مق���اوم�ت
س��اختمان و چن��د مغ��ازه را ب��ه بهانه واق��ع ش��دن نزدیک دی��وار حایل 

صهیونیستی تخریب کردند.
بلدوزرهای ارتش صهیونیس��تی با یورش ب��ه مناطقی در کرانه باختری 
رود اردن، یک س��اختمان فلس��طینی در قلندیا در ش��مال قدس را به بهانه 
واقع شدن نزدیک دیوار حایل صهیونیستی تخریب کردند. همچنین دو خانه 
مس��کونی دیگر در قدس و در روس��تای طمون در کرانه غربی هم به دست 
نظامیان رژیم صهیونیس��ت تخریب ش��د. از سوی دیگر یگانی از ارتش رژیم 
صهیونیستی دیروز به شهر رام اهلل یورش برد و اشغالگران ضمن تخریب دکه 
ها و چند مغازه فلسطینی، این خیابان را بستند و مانع رفت و آمد فلسطینی 
ها شدند. تخریب خانه ها و مغازه های فلسطینی و بستن خیابانها در مناطق 

فلسطینی، ارمغان امروز ارتش صهیونیستی برای فلسطینی ها بود.
خبر دیگر »اوری ارئیل« وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی همراه با ده ها 
شهرک نش��ین به مس��جد االقصی تعرض کرد. صهیونیست ها تحت حمایت 
شدید نیروهای امنیتی از س��مت باب المغاربه اقدام به هتک حرمت مسجد 
االقصی کردند.گفتنی است، وزیر کشاورزی رژیم صهیونیستی هر چند وقت 
یکبار همراه با شهرک نش��ینان صهیونیست در اقدامی تحریک آمیز به مسجد 
االقص��ی تعرض می کند. در این میان نظامیان رژیم صهیونیس��تی در یورش 
به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بازداشت کردند. نظامیان 
رژیم صهیونیستی به اقدامات خصمانه خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه 
می دهند. بر اس��اس این گزارش، نظامیان صهیونیس��ت به مناطقی از کرانه 
باختری یورش برده و با فلس��طینیان به ش��دت درگیر شدند. شاهدان عینی 
اعالم کردند که شماری از شهروندان فلسطینی توسط نظامیان صهیونیست 

بازداشت شدند.

تونس با رنگ و بوی سازش
ن  ب��ه رغ��م مخالفت م��ردم تونس، گزارش ش��بکه ۱۲  ا تلویزی��ون اس��رائیل حاکیس��ت ک��ه ۲ هزار گردش��گر بح�����ر
)صهیونیس��ت( از فلسطین اشغالی به تونس سفر کردند تا معبد "الغریبه" را 

در جزیره جربه زیارت کنند.
س��فر این تعداد صهیونیس��ت به تونس از س��ال ۲۰۱۱ تاکنون س��ابقه 
نداش��ته اس��ت و در برنامة س��فر آنها بازدی��د از خانة ش��هید "خلیل الوزیر 
)ابوجهاد( گنجانده ش��ده است و "رونی الطرابلسی" وزیر گردشگری تونس از 
صهیونیس��ت ها هنگام ورودشان به این کش��ور عربی استقبال کرد و به آنها 

خوش آمد گفت.
س��فر صهیونیس��ت ها به تونس به بهانه زیارت معب��د الغریبه در جزیره 
جربه در جنوب این کش��ور با هدف عادی س��ازی روابط بار دیگر جنجال به 
راه انداخته اس��ت. صهیونیست ها ماه آوریل هر سال به تونس سفر می کنند 
و صهیونیس��ت ها با گذرنامه های اس��رائیلی یا اروپایی ب��ه تونس می روند و 
جار و جنجال امس��ال بیشتر از گذشته بود زیرا تعداد صهیونیست هایی که 
امس��ال به تونس رفتند، بیشتر از گذش��ته بود به نحوی که در میان ۶ هزار 
گردش��گر دو هزار صهیونیست بودند. سفر امس��ال صهیونیست ها به تونس 
بر خالف س��ال های گذشته که ش��دیًدا سانسور می ش��د، توسط شبکه ۱۲ 
تلویزیون اسرائیل به خوبی پوشش داده شد و تیم خبری این شبکه گروهی 
از صهیونیست ها را هنگام بازدید از معبد الغریبه و منطقه "سیدی بوسعید" 
در شهر تونس – پایتخت – برای فیلمبرداری همراهی می کرد. صهیونیست 
ها در منطقه س��یدی بوس��عید برای بازدید از خانه ای که ابوجهاد در آن به 
دست موساد در دهه نود قرن گذشته ترور شده بود، توقف کردند و برخی از 
صهیونیست ها از داخل اتوبوس شعارهایی همچون "زنده باد اسرائیل ، زنده 
باد تونس" س��ر می دادند. ابوجهاد که عضو ارشد جنبش فلسطینی فتح بود، 

روز ۱۶ آوریل ۱۹۸۸ در تونس ترور شد.


