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ترکیه: جنگنده های ترکیه با حمله به پایگاه های 
گروهک پ.ک.ک در کوهستان قندیل واقع در شمال 
ع��راق، 15 عضو این گروه��ک را از پای درآوردند. در 
ادام��ه عملیات های نظامی برون مرزی ارتش ترکیه در 
خاک عراق علیه گروهک »حزب کارگران کردستان« 
)پ.ک.ک(، جنگنده های ترکیه مناطقی را در ش��مال 

عراق بمباران کردند.

مغرب: ی��ک ش��اهزاده مغربی می گوی��د که در 
س��ال های اخیر احساس��ات ضد س��عودی، اماراتی و 
مصری در میان ملت های »بالد مغرب« افزایش یافته 
اس��ت. ش��اهزاده »موالی هشام« پس��ر عمومی شاه 
مغرب می گوید که احساس��ات ضد س��عودی، اماراتی 
و مصری در س��ال های اخیر در می��ان ملت های بالد 
مغرب )مغ��رب، الجزائ��ر، تونس، موریتان��ی و لیبی( 

افزایش یافته و در حال گسترش روزافزون است.

ش��رکت های  از  ترکمنس��تان  ترکمنس�تان: 
بحری��ن برای حضور در طرح س��اخت خ��ط لوله گاز 
»ترکمنس��تان- افغانستان- پاکس��تان- هند« )تاپی( 
که کارهای س��اخت آن در س��ال 2015 میالدی آغاز 
ش��ده، دعوت کرد. هیأت بحرین به سرپرس��تی شیخ 
»عب��داهلل بن احمد بن عبداهلل آل خلیفه« معاون وزیر 
امور خارجه این کش��ور با مقامات وزارت امور خارجه 

ترکمنستان رایزنی های سیاسی انجام دادند.

روس�یه: مس��کو از نتایج س��ومین نشست بین 
االفغانی در قطر اس��تقبال ک��رد و آنرا زمینه ای برای 
رس��یدن به یک توافق صلح در افغانستان عنوان کرد. 
»ماریا زاخارووا« سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، 
گفت: مسکو عقیده دارد که این نشست گامی اساسی 
برای رس��یدن به یک توافق صلح در افغانستان است. 
زاخارووا تصریح کرد: بیانیه مشترک در نشست دوحه 
نشان از اراده این افراد برای صلح بین االفغانی دارد و 

ما از این موضوع استقبال می کنیم.

لیب�ی: نیروه��ای ش��رق لیبی تح��ت فرماندهی 
»خلیفه حفتر« دیش��ب مواضع نیروهای دولت وفاق 
ملی در ش��هر »غریان« واقع در جنوب غربی پایتخت 
لیبی را بمباران کردند. نیروهای حفتر چندین پایگاه 
دولت وفاق ملی در ش��هر غری��ان را بمباران کردند و 
انتظار می رود که این ش��هر کوهستانی و استراتژیک 
طی س��اعات آینده به صحنه عملیات نظامی بزرگ و 
درگیری های شدید بین نیروهای حفتر و دولت وفاق 

ملی تبدیل شود.

ذرهبین

تهدیدات سعودی علیه ترکیه 
ولیعهد س��عودی قص��د دارد ب��ه تالفی حمالت 
ترکی��ه به عربس��تان در پرونده »جمال خاش��قچی«، 
راهبرد تقابل با آنکارا را در پیش بگیرد و هدف نهایی 

تضعیف اقتصادی ترکیه و تضعیف اردوغان است.
یک منبع سعودی نزدیک به دایره قدرت از تصمیم 
»محمد بن س��لمان« برای ورود به فاز مقابله جدی با 
دول��ت ترکیه خب��ر داد و گفت که او ب��ه این نتیجه 
رسیده است که اردوغان دست از پرونده خاشقچی بر 
نخواهد داش��ت. این منبع سعودی به پایگاه عربی21 
گفت که ولی عهد س��عودی قانع ش��ده است که آنکارا 
تمایلی ب��ه پایان دادن به موضوع خاش��قچی ندارد و 
پی��ش از این گمان می کرد ک��ه با گذر زمان، روابط با 
ترکیه نیز به حالت عادی بازخواهد گشت اما اینچنین 
نش��د و حمالت رس��انه ای با محوریت ترکیه از اکتبر 
2018 همچن��ان ادام��ه دارد. در این راس��تا، ریاض 
قصد دارد با کاهش تدریجی سرمایه گذاری در ترکیه 
و کاه��ش واردات از این کش��ور و همچنین تبلیغات 
رس��انه ای در داخل ب��رای کاهش تعداد گردش��گران 
عربس��تانی در ترکیه، به آنکارا فش��ار آورد. همچنین 
عربستان س��عودی قصد دارد به ش��کل غیر مستقیم 
مانع از سفر شهروندان خود به ترکیه یا سرمایه گذاری 

در این کشور شود.
اس��تراتژی دیگر ولی عهد سعودی این است که با 
تضعی��ف اقتصاد ترکیه، بح��ران داخلی برای اردوغان 
ایجاد کند و در دراز مدت نقش ترکیه در جهان اسالم 
و تأثی��ر این کش��ور در تحوالت منطق��ه ای را کاهش 
دهد. تضعی��ف دولت به حدی ک��ه مخالفان اردوغان 
بتوانن��د در انتخابات بر حزب عدالت و توس��عه پیروز 

شوند دیگر هدف »محمد بن سلمان« است.
خبر دیگر از ترکی��ه آنکه رئیس جمهور ترکیه در 
راه بازگش��ت از »بوسنی و هرزگوین« تصریح کرد که 
اگر آنکارا مورد حمله قرار گیرد، از س��امانه های دفاع 
موش��کی »اس-400« روسیه استفاده خواهد کرد. در 
این میان در پی پیام های تهدید آمیز سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا علیه ترکیه به دلیل خرید س��امانه های 
»اس-400«، س��خنگوی وزارت خارجه ترکیه هشدار 
داد ک��ه آمریکا از هرگونه گام  ه��ای مضر برای روابط 

دوجانبه دوری کند.

نیمچهگزارش

تعرض آمریکا به کل لبنان
رئی��س پارلمان لبنان تحریم دو نماینده این کش��ور به دس��ت آمریکا را تعرض 
ب��ه تم��ام لبنان توصیف ک��رد و افزود، ب��رای پیگیری این موض��وع به اتحادیه 

پارلمان های بین المللی مراجعه خواهد شد.
 وزارت خزانه داری آمریکا سه شخصیت لبنانی به نام های »امین شری«، »محمد 
رعد« و »وفیق صفا« را به لیس��ت تحریم های اصطالحا ضد تروریستی خود اضافه 
کرد؛ امین ش��ری و محمد رعد دو عضو پارلمان لبنان از فراکس��یون »الوفاء للمقاومة« 
)وابسته به حزب اهلل( هستند. »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان در واکنش به این موضوع 
اعالم کرد: تحریم های آمریکا علیه نمایندگان پارلمان لبنان تعرض به کل لبنان است؛ آیا 
دموکراس��ی )مورد ادعای( آمریکا تعرض به دموکراسی های جهان را تحمیل می کند؟ وی 
در ادامه از اتحادیه پارلمان های بین المللی درخواست کرد، موضع الزم در قبال این رفتار 

نامعقول را اتخاذ کند و افزود، برای پیگیری موضوع به این نهاد مراجعه خواهد کرد.

چالش ناتمام مرکل 
»آنگال مرکل« در مراس��م اس��تقبال از نخس��ت وزیر فنالند ب��ار دیگر گرفتار 
لرزش بدن شد.این برای سومین بار در روزهای اخیر است که وی گرفتار این 
وضعیت می ش��ود.صدراعظم پیشتر در مراس��می که در برلین در کنار فرانک 
والتراش��تاین مایر، رئیس جمهور آلمان ایس��تاده بود گرفتار این عارضه ش��ده 
ب��ود. مرکل پیش از آن نی��ز در جریان دیدار با رئیس جمه��ور اوکراین گرفتار 

این حالت ش��ده بود.
مرکل کم ش��دن آب بدنش را عامل لرزش اولش عنوان کرد.او در 18 ژوئن گفت که در 
یک روز گرم قهوه زیادی نوشیده بود، اما آب کمی خورده بود.رسانه های آلمان به نقل از 
پزشکان گمانه زنی ها درباره احتمال بیماری پارکینسون را رد کرده و گفته اند کم شدن 
آب بدن و یا نوعی عفونت می تواند باعث لرزش خانم مرکل شده باشد. دکتر کریستوف 

اسپد گفت که لرزیدن مرکل در دفعه دوم احتماالً ناشی از اضطراب بوده است.

ادعای ائتالف دریایی 
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که این کشور به دنبال تشکیل ائتالفی 
نظامی با تعدادی از کش��ورها برای حمای��ت از آزادی تردد و دریانوردی در دو 

تنگه هرمز و باب المندب است.
»جوزف دانفورد« خبر داد که واش��نگتن در حال بررسی طرحی است که تحت 
آن ائت��الف نظامی بین المللی از آبراه های بین المللی نزدیک ایران و یمن حفاظت 
کند. این ژنرال ارشد آمریکایی در ادامه گفت: ما در حال تعامل  با تعدادی از کشورها 
هس��تیم تا ببینیم آیا می توانیم با یکدیگر ائتالفی تش��کیل دهیم که آزادی دریانوردی 
در تنگه هرمز و باب المندب را تضمین کند. وی ادامه داد: فکر می کنم طی چند هفته 
آینده ما مش��خص می کنیم که چه کشورهایی خواس��تار حمایت از این طرح هستند و 
پس از آن به طور مس��تقیم ب��ا ارتش های آنها کار خواهیم کرد ت��ا توانایی به خصوص 

آنهایی را که می توانند از این طرح پشتیبانی کنند، مشخص کنیم.

فرامرز اصغری 

اردن ب��ه دلی��ل موقعیت جغرافیای��ی برتر بوی��ژه نزدیکی به 
فلس��طین اش��غالی و نیز هم مرزی با سوریه، سعودی و عراق 
از جای��گاه قابل توجهی در معادالت منطقه و جهان برخوردار 
ش��ده و همواره نیز تالش داشته از این موقعیت برای رسیدن 
ب��ه منافع منطقه ای و جهانی بهره گی��رد. از نکات قابل توجه 
در عرصه سیاس��ت خارجی این کشور تحرکات جدید آنها در 
احیای روابط با کشورهایی مانند عمان و قطر است که پیش از 

این با چالشهایی همراه شده بود. در همین چارچوب به دنبال 
تعیین س��فرای جدید اردن و قطر و تصمیم دو کش��ور برای 
ازس��رگیری روابط دیپلماتیک، دو ط��رف در تدارک برگزاری 
سریع نشست های وزارتی هستند.   بسیاری از ناظران سیاسی 
ب��ر این امر تاکید دارند که تعیین دبیرکل وزارت خارجه اردن 
به عنوان س��فیر این کش��ور در قطر پس از گذش��ت دو سال 
کاه��ش روابط، احتم��االت مربوط به فاصل��ه گرفتن اردن از 
عربس��تان سعودی و عدم همس��ویی با سیاست های سعودی 
در منطق��ه را تقویت کرد.رس��انه های اردن گزارش دادند که 
هیأت وزیران این کشور با تعیین »زید اللوزی« دبیرکل وزارت 

خارجه به عنوان سفیر اردن در قطر موافقت کرده است.
این مس��ئله مطرح اس��ت که اردن با تعیین سفیر در قطر آن 
هم فردی با جایگاه عالی در وزارت خارجه، همچنان در صدد 

آن اس��ت تا خاطر عربستان س��عودی را بیازارد. اعالم تعیین 
س��فیر اردن در دوحه همزمان با سفر تمیم بن حمد آل ثانی 
امیر قطر به آمریکا و دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور این 
کش��ور صورت گرفت و حال آنکه عبداهلل دوم ش��اه اردن نیز 
برای گذران��دن تعطیالت به آمریکا رفته اس��ت اگرچه هیچ 
خبری از احتمال دیدار آن ها در آمریکا منتش��ر نشده است. 
در همی��ن حال این نظریه مطرح می ش��ود که احیای روابط 
قط��ر و اردن با موافقت آمری��کا و امارات و به دنبال تغییر در 
برخی رویکردها در روابط با کش��ورهای حاشیه خلیج فارس، 
صورت گرفت. اما آنچه بیش از هرچیز مطرح است نارضایتی 
دولتم��ردان اردن از عملکردهای س��عودی در قبال مس��ئله 
فلس��طین اس��ت که بر امنیت و جایگاه منطقه ای اردن تاثیر 
بسیار دارد. سعودی به ادعای اجرای طرح معامله قرن آمریکا 

در کنار بحرین در حالی راه س��ازش با صهیونیس��ت ها را در 
پیش گرفته اند که اجرای این طرح به معنای از دس��ت رفتن 
امنیت و ثبات اردن و حتی جایگاه آن در مس��ئله فلس��طین 
اس��ت بویژه اینکه مدیریت قدس از اردن گرفته و به سعودی 
داده می شود. در همین حال اردن به شدت ادامه بحران عراق 
و سوریه را با امنیت خود مغایر می بیند لذا به دنبال رویکرد 
به این کش��ورها دو دوری از رویکرد تقابلی گذش��ته اس��ت. 

روندی که راهکار تحقق آن دوری از سعودی خواهد بود. 
بر این اساس می توان گفت که رویکرد اردن و قطر به توسعه 
روابط بیش از هرچیزی برهم زدن تحرکات منطقه ای سعودی 
است که افول قدرت این رژیم و تالش کشورها برای دوری از 
آن را  آشکار می سازد که قطعا تاثیرات منفی بسیاری بر عرصه 

داخلی سعودی و موقعیت منطقه ای آن خواهد داشت. 

یادداشت

تجدید پیمان حزب الله و انصارالله
تع��دادی از اعضای انصاراهلل یمن و ح��زب اهلل لبنان در  دی��داری ک��ه در بی��روت داش��تند، نشس��ت بحرین را مق���اوم�ت
فرصتی برای محور آمریکایی-صهیونیستی-س��عودی دانس��تند و بر وحدت 

موضع فلسطینی برای مقابله با این پروژه ها تأکید کردند.
»ماهر عوید« معاون دبیرکل انصاراهلل یمن به همراه چند تن دیگر از اعضای 
ارش��د این جنبش با »حسن حب اهلل« عضو شورای سیاسی حزب اهلل لبنان و 
»عطااهلل حمود« مس��ئول روابط فلس��طینی )در جنبش حزب اهلل( در بیروت 
دیدار کرد. ش��رکت کنندگان در این نشس��ت خیانتکارانه و شکس��ت خورده 
بحرین را محکوم کردند و خواس��تار وحدت موضع فلس��طینی برای مقابله با 

پروژه صهیونیستی-آمریکایی در منطقه شدند.
آنها اعالم کردند: نشس��ت بحرین فرصتی به محور آمریکایی-صهیونیستی-
سعودی برای برداشتن موانع در برابر عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی 
ب��ود. اعضای حزب اهلل و انص��اراهلل در ادامه بر گزینه مقاومت و بس��یج کلیه 
امکانات برای مقابله با »طرح ش��وم معامله قرن« تأکید کردند. آنها همچنین  
از مش��ارکت ملت فلس��طین در راهپیمایی های بازگشت برای تأکید بر حق 

بازگشت به سرزمین و تعیین سرنوشت قدردانی کردند.
در ای��ن میان وزی��ر امور خارجه آمریکا از همپیمانان این کش��ور خواس��ت 
حزب اهلل لبنان را به طور کامل در لیس��ت س��ازمان های تروریس��تی خود 

قرار دهند. 
»مایک پامپئو« وزیر امور خارجه آمریکا به قرار گرفتن ۳ ش��هروند لبنانی به 
اتهام ارتباط با حزب اهلل در لیس��ت تحریم های آمریکا اشاره کرد. در همین 
حال در ادامه ناکامی س��عودی و آمریکا در برابر مقاومت، س��خنگوی نظامی 
یمن گفت: نسل سومی از موشک های دور برد ”برکان“ ساخته شده که هنوز 
از آن ها استفاده نکرده ایم . پهپاد تهاجمی صماد-۳ می تواند 1۷00 کیلومتر 
پرواز کند و با موفقیت آزمایش ش��ده و به برخی از فرودگاه های س��عودی و 

اماراتی نیز حمله کرده است.

وز قتل عام سربرنیتسا سالر
در حالی هنوز عامالن کشتار مسلمانان سربرنیتسا مجازات نشده اند، هزاران 
ت��ن از مردم و ش��خصیت هایی از جمل��ه رئیس جمهوری ترکیه در مراس��م 
یادبودی در سارایوو به مناسبت بیست و چهارمین سالروز قتل عام سربرنیتسا 

که بدترین کشتار در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بود، شرکت کردند.
این مراسم مقابل ساختمان ریاست جمهوری و با ادای احترام به ۳۳ قربانی 
قتل عام 11 و 12 ژوئیه 1۹۹5 که هویتش��ان به تازگی کش��ف ش��ده است، 
آغاز ش��د و بقایای آنان پنج شنبه طی مراسمی رسمی در مکان یادبودی در 

نزدیکی سربرنیتسا به خاک سپرده می شود. 
بیش از 8000 مرد و پس��ر مس��لمان بوسنی در داخل و اطراف منطقه تحت 
حفاظت س��ازمان ملل توس��ط نیروهای صرب بوس��نی حین جنگ داخلی 
ژوئیه 1۹۹5 کش��ته شدند. بقایای بیش��تر قربانیان در گورهای دسته جمعی 
در نزدیکی سربرنیتس��ا کشف شد اما بیش از 1000 قربانی همچنان مفقود 
هس��تند. خانم مونیرا سوباسیچ که دو پس��ر و همسرش را در این قتل عام از 
دست داده است، گفت: تنها وظیفه ما یافتن اجساد، استخوان های فرزندانمان 
و کش��اندن مجرمان به پای میز محاکمه اس��ت.رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهوری ترکیه همچنین در یک نشست منطقه ای در سارایوو شرکت کرد.

گرچه این قتل عام از دید دادگاه های بین المللی نسل کشی محسوب می شود 
اما مقام های صرب و بوسنی همچنان آن را تکذیب می کنند.

 نخس��ت وزیر صربستان هم که در این نشست شرکت داشت، گفت سربرنیتسا 
"جرم وحشتناکی" بود اما باز هم آن را "نسل کشی" خطاب نکرد. ۹ گروه حقوق 
بش��ری صرب سه ش��نبه در بیانیه ای اعالم کردند "ش��رم آور" است که تاکنون 
هیچیک از مقام های حاکم صرب این حقیقت پذیرفته ش��ده جهانی را درباره 
آنچه در سربرنیتسا رخ داد و بدترین پاکسازی قومیتی بود، نپذیرفته اند.سازمان 
ملل در کنار ناتو و آمریکا در حالی کشتار مذکور را رقم زدند که تاکنون عامالن 
این کش��تار مجازات نشده اند و حتی افرادی مانند میلوسویچ که می توانستند 

ابعاد این جنایت را آشکار کنند به طرز مشکوکی از صحنه حذف شدند. 

ارتش صهیونیستی قاتل کودکان فلسطینی 
مرک��ز حق��وق بش��ر »المی��زان« گ��زارش داد رژی��م  آس�یا صهیونیس��تی در نیمه اول سال 201۹، شانزده کودک غ�رب 

فلسطینی را به شهادت رسانده است.
بر اس��اس گزارش مرکز حقوق بش��ر »المیزان«، رژیم صهیونیستی در نیمه 
اول سال 201۹، شانزده کودک فلسطینی را به شهادت رسانده و 122۳ تن 
دیگر از آنان را نیز زخمی کرده اس��ت.در این گزارش همچنین آمده اس��ت: 
اکثر آن ها در جریان تظاهرات بازگشت بزرگ فلسطینیان در مرز غزه شهید 
و زخمی شده اند. 1۷ کودک دیگر نیز در همین دوره از سوی نظامیان ارتش 

اسرائیل بازداشت شده اند.
این مرکز فلس��طینی افزود: نظامیان اس��رائیل بطور نظام مند حقوق بش��ر را 
در نواز غزه نقض می کنند. آمار نش��ان می دهد که در نیمه اول س��ال جاری 
تعداد کودکان شهید و زخمی شده در غزه افزایش یافته است. در ادامه این 
گزارش آمده اس��ت: »کودکان در درگیری ها بیش از بزرگساالن تحت تاثیر 
قرار می گیرند. دلیل ادامه نقض حقوق فلس��طینیان از سوی اسرائیل سکوت 

و بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به حقوق فلسطینیان است«.
خبر دیگر آنکه نگرانی ارتش رژیم صهیونیس��تی از وجود موشک های ضد زره 
در میان تس��لیحات حماس، تل آویو را بر آن داش��ته ک��ه طرحی برای تخلیه 
اضطراری س��اختمان های بلند در ش��هرک های نزدیک غزه تدوین کند. ارتش 
رژیم صهیونیستی قصد دارد در پی نگرانی و هراس از وجود موشک های ضدزره 
در زرادخانه جنبش مقاومت اسالمی »حماس« در غزه، رزمایشی را برای تمرین 

تخلیه ساختمان های بلند در شهرک صهیونیستی »سدیروت« برگزار کند.
خب��ر دیگر آنکه محمود الزهار« عضو دفتر سیاس��ی حماس در گفت وگویی 
به تالش های این جنبش برای احیای روابط با س��وریه پرداخت و بر رابطه با 
تمام کسانی که در کنار فلسطین ایستاده اند، تأکید کرد. الزهار به وب سایت 
»النهضه نیوز« گفت: به نفع مقاومت اس��ت که روابط خوبی داش��ته باشد با 

تمام کشورهایی که اسرائیل را دشمن می دانند.

گروه فرادید  ویژه همزم��ان ب��ا ش��دت گرفتن گ�زارش 
مطالب��ات مردم��ی ب��رای آزادی ش��یخ زکزاکی، 
نیروهای امنیتی نیجریه ضمن س��رکوب تظاهرات 
هواداران »ش��یخ زکزاکی« رهبر معنوی ش��یعیان 
نیجریه در »ابوجا« پایتخت این کشور، حداقل 40 

نفر را بازداشت کردند.
در حالی ک��ه نگرانی ها درباره وضعیت جس��مانی 
ش��یخ »ابراهیم زکزاکی«، رهبر معنوی ش��یعیان 
نیجریه تش��دید ش��ده اس��ت، نیروه��ای امنیتی 
این کش��ور، روز گذش��ته تظاهرات حامیان شیخ 
در پایتخت این کش��ور را س��رکوب و ده ها نفر را 
بازداش��ت کردند.حامیان ش��یخ ابراهی��م زکزاکی 
رهبر جنبش اسالمی نیجریه )IMN( در اعتراض 
به ادامه بازداش��ت غیرقانون��ی او، ضمن برگزاری 
تظاه��رات در پایتخت تظاهرات، خواس��تار آزادی 

فوری شیخ  شدند.
طب��ق این گ��زارش، نیروه��ای امنیت��ی و پلیس 
نیجریه ضمن س��رکوب این تظاهرات، حداقل 40 
نفر از ش��یعیان حامی ش��یخ زکزاکی را بازداشت 
کردند. زکزاکی از آذرماه 1۳۹4 و به دنبال یورش 
سخت نیروهای ارتش و پلیس به اقامتگاه وی در 
ایالت »کادونا« در ش��مال نیجریه در زندان است؛ 
یورش��ی که در نتیجه آن تعداد زیادی ش��هید و 
زخمی ش��دند. نیروهای امنیتی و نظامی، »زینت 
ابراهیم« همس��ر ش��یخ زکزاکی  را هم دس��تگیر 

کردن��د.
دادگاه عال��ی نیجریه س��ال 201۶ حک��م  آزادی 
ف��وری زکزاکی را صادر کرد اما دولت این کش��ور 

تاکنون از پذیرش این مس��اله سرباز زده است. از 
آن زم��ان به بعد، مناطق مختل��ف نیجریه صحنه 
اعتراض های مردمی در حمایت از ش��یخ زکزاکی 
بوده است. پیشتر، »محمد ابراهیم زکزاکی« فرزند 
رهبر معنوی شیعیان نیجریه در یادداشتی که در 
اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته هشدار داد بود 

که »تقریباً هم��ه گزینه ها برای نجات جان پدر از 
دست رفته است«.

س��خنگوی پلیس نیجریه درباره تظاهرات مردمی 
حامیان شیخ زکزاکی ادعا کرده که شیعیان حامی 
شیخ زکزاکی در تظاهرات روز گذشته، به خشونت 
متوسل شدند. طبق ادعای پلیس نیجریه، شیعیان 

حامی زکزاکی ب��ا گلوله به پاهای دو مامور پلیس 
مس��تقر در پارلمان نیجریه شلیک و آنها را زخمی 
کردن��د و ۶ مام��ور دیگر را هم با س��نگ مجروح 

کردند.
مقام ه��ای نیجریه پیش از این هم بارها در توجیه 
بازداشت غیرقانونی و سرکوب هایبه حامیان رهبر 
معنوی ش��یعیان نیجریه، طرفداران شیخ زکزاکی 
را ب��ه انجام اقدامات خش��ونت آمیز متهم کرده اند. 
جنب��ش اس��المی نیجری��ه ضم��ن رد ادعاه��ای 
مقام های نیجریه، در گزارش��ی درب��اره تظاهرات 
روز س��ه ش��نبه اعالم کرد که نیروهای امنیتی به 
تظاه��رات مس��المت آمیز حامیان ش��یخ زکزاکی 

حمله کردند.
در این گزارش همچنین درباره کشته شدن دو تن 
از حامیان ش��یخ زکزاکی و مجروح شدن چندین 
نفر دیگ��ر ابراز نگرانی ش��ده و تصاویری از حمله 

نیروهای امنیتی منتشر شده است.
در این میان رئیس کمیسیون حقوق بشر اسالمی 
گفت نوع رفتار دولت نیجریه نش��ان می دهد که 
قصد کشتن شیخ ابراهیم زکزاکی را دارند. شماری 
از مسلمانان و فعاالن حقوق بشر با تجمع اعتراضی 
مقابل س��فارت نیجریه در لندن تداوم بازداش��ت 
ش��یخ ابراهیم زکزاکی و همسر ایش��ان و محروم 

کردن آن��ان از خدمات درمان��ی را محکوم کردند 
و آزادی ف��وری دبیرکل جنبش اس��المی نیجریه 
را خواس��تار شدند. رئیس کمیس��یون حقوق بشر 
اس��المی با حضور در این تجمع گفت: با گذش��ت 
دو و نیم س��ال از حکم عال��ی ترین مرجع قضایی 
نیجریه مبنی بر بی گناهی ش��یخ ابراهیم زکزاکی 
دولت نیجریه در اقدامی حتی مغایر با قوانین این 
کشور اجازه نداده است ایشان از زندان خارج شود. 
مس��عود شجره با بیان اینکه آزمایش های پزشکی 
نش��ان داده اس��ت که ایش��ان به طور مش��کوکی 
مس��موم ش��ده اند درباره وضعیت سالمتی ایشان 
عمیقاً ابراز نگرانی کرد و افزود: چنانچه ایشان آزاد 
و به بیمارستان منتقل نشود جان خود را از دست 

خواهد داد.
رئیس کمیس��یون حقوق بش��ر اسالمی گفت: نوع 
رفتار دولت نیجریه نشان می دهد که قصد کشتن 
ش��یخ ابراهیم زکزاکی را دارند و بر آزادی خواهان 
و حامیان مظلومان در اقصی نقاط جهان است که 
ساکت ننشینند تا یک فرد مظلومی که برای دفاع 
از اسالم و حق و عدالت جان بر کف نهاده اینگونه 

و در برابر دیدگان جهانیان به شهادت برسد. 
دیگ��ر س��خنرانان در این تجم��ع اعتراضی ضمن 
معرفی شخصیت دبیرکل جنبش اسالمی نیجریه، 
ابعاد جنایات دولت نیجریه در قبال مس��لمانان به 
ویژه حامیان شیخ ابراهیم زکزاکی را برای حاضران 
و رهگ��ذران تش��ریح کردن��د. س��فارت نیجریه با 
فراخوان پلیس انگلیس تالش کرد جلوی برگزاری 
ای��ن تجمع اعتراضی را در مرکز لندن بگیرد اما با 

مقاومت آنان مواجه شدند. 

نیجریه تحت فشار وهابیت سعودی از آزاد کردن عالم جهان اسالم خودداری می کند

خروش مردم برای آزادی شیخ زکزاکی 

لغو مذاکرات تجاری آمریکا با انگلیس 
 خوش خدمتی نیز 
لندن را نجات نداد 

خوش خدمتی نیز نتوانس��ت  سب���ز مانع از اعمال فشارهای آمریکا قاره 
بر این کشور شود و در نهایت، وزیر بازرگانی آمریکا 
به طور ناگهانی مذاکرات تج��اری با بریتانیا درباره 
برگزیت را در پی افش��ای پیام های س��فیر انگلیس 

درباره دولت »دونالد ترامپ«، لغو کرد.
ب��ه دنبال افش��ای یادداش��ت محرمانه »کیم 
داروش« س��فیر بریتانیا در ای��االت متحده آمریکا 
علی��ه دولت »دونال��د ترامپ«، مذاک��رات تجاری 

واش��نگتن و لندن درباره برگزیت به طور ناگهانی 
لغو شد.روزنامه انگلیسی »دیلی میل«  روز یکشنبه 
مدعی دس��تیابی به اس��نادی محرمانه از مکاتبات 
میان س��فیر انگلی��س و دفتر نخس��ت وزیری این 
کشور شد و نوشت داروش در این مکاتبات، ترامپ 
را »بی منط��ق، دمدمی م��زاج و ناکارآمد« توصیف 

کرده است.
ی��ک منبع آگاه از دولت ترام��پ به هفته نامه 
»واش��نگتن  اگزمینر« اعالم ک��رد،   »ویلبر راس« 
وزی��ر بازرگان��ی آمریکا، نشس��ت های برنامه ریزی 
ش��ده با »لی��ام فاکس« وزی��ر بازرگان��ی انگلیس 
را تنه��ا به ای��ن دلیل که احتم��االً داروش نیز در 
آن حض��ور خواه��د یافت، لغو ک��رد. این منبع در 
ادام��ه افزود که افش��اگری اخیر پیام های س��فیر 

بریتانیا، »شکافی« را در کاخ سفید به وجود آورده 
اس��ت که این ش��کاف همچنان رو به بیشتر شدن 
می رود. اظهارات س��فیر بریتانیا، موجب برانگیخته 
شدن خشم ترامپ ش��د به طوریکه رئیس جمهور 
آمری��کا در یک پیام توییتری تأکید کرد که دولت 
وی دیگ��ر با س��فیر انگلیس هم��کاری نمی کند و 
داروش را یک »فرد بس��یار احمق« خواند. ترامپ 
ن��ه تنها با توهی��ن به داروش پاس��خ داد، بلکه به 
»ترزا می« نخست وزیر مستعفی بریتانیا نیز اهانت 
ک��رد و  گف��ت: »من به ترزا م��ی گفتم که چطور 
توافق )برگزیت( را پیش ببرد اما او روش احمقانه 
خ��ودش را در پیش گرفت و ق��ادر به انجام توافق 

نشد. این یک فاجعه است«.
»جرم��ی هانت« وزی��ر خارج��ه انگلیس نیز 

اهانت ه��ای ترامپ را بی پاس��خ نگذاش��ت و آن را 
غیرمحترمانه خواند و در پیامی توییتری، سخنان 
ترامپ را خطاب قرار داد و نوش��ت: »دوس��تان، با 
هم صری��ح صحبت می کنند، م��ن هم همین کار 
را انج��ام دهم: ای��ن اظهارات درباره نخس��ت وزیر 
ما و کش��ور من توهین آمیز و نادرس��ت هس��تند. 
دیپلمات های ش��ما نظرات محرمانه خودش��ان را 
به وزی��ر خارجه تان ]مایک[ پامپئو ارائه می دهند، 
دیپلمات های ما هم همین کار را انجام می دهند.« 
ق��رار بود نمایندگان آمریکا و انگلیس در مذاکرات 
تج��اری خ��ود در خص��وص برگزی��ت، در ارتباط 
با موضوع��ات تجاری مربوط به خ��روج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا که احتماالً ۳1 اکتبر )۹ آبان( انجام 

می گیرد، گفت وگو کنند.

به دنبال تش��دید تنش ه��ا در روابط آمریکا و 
انگلیس بر س��ر اظهارات سفیر لندن در واشنگتن، 
»کیم داروش« از س��مت خود کن��اره گیری کرد. 
داروش در پیام اعالم اس��تعفای خود گفته اس��ت 
که دیگر نمی تواند به نقش��ش به عنوان س��فیر در 
واش��نگتن ادامه دهد. با این حال مشخص نیست 
که تصمیم به کناره گیری خواس��ته خود س��فیر 
اس��ت یا فشار مقامات آمریکایی به دولت انگلیس. 
این اقدامات در حالی است که لندن با همراهی با 
آمریکا علیه ایران و نیز بحران سازی در غرب آسیا 
و حتی موضع گیری علیه چین و روسیه به دنبال 
جلب رضایت آمریکا ب��وده اما در نهایت این طرح 
نیز با ناکامی همراه شده و این کشور نیز به بحران 

در روابط با آمریکا دچار شد. 

نگاه جدید اردن 


