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لیب�ی: ارتش لیب��ی اعالم کرد ک��ه نیروهای ارتش 
در چند محور در ش��هر »درنه« واقع در شرق این کشور 
پیش��روی کرده و چند پایگاه جدید در این شهر را تحت 
کنت��رل خ��ود درآورده اند. س��رتیپ »احمد المس��اری« 
سخنگوی رسمی ارتش لیبی اعالم کرد که نیروهای مسلح 
این کشور با اجرای مأموریت های طراحی شده موفق شدند 
چند پایگاه دشمن در محور الظهر الحمر، الحیله و محور 

مرتوبه در شهر درنه را تحت کنترل خود درآوردند.

سومالی: در حالی که احتمال می رود می رود ۱۵ 
ژوئن س��ازمان ملل گزارشی درباره سومالی ارائه کند، 
شورای امنیت در نشستی با تمدید مأموریت نیروهای 
حافظ صل��ح اتحادیه آفریقا )امیص��وم( موافقت کرد. 
سومالی از سال ۱۹۹۱ به صحنه جنگ داخلی تبدیل 
ش��ده و از سال ۲۰۰۷ شاهد شورش یک گروه مسلح 
موس��وم به »الشباب« اس��ت. ارتش سومالی با کمبود 
تجهیزات و سوء س��ازماندهی برای مقابله با تهدیدات 

گروه تروریستی الشباب مواجه است.

اندون�زی: ب��رای س��ومین بار در روزه��ای اخیر، 
تروریس��ت ها ب��ا حمله ب��ه یک اداره پلی��س در غرب 
اندونزی حداقل سه افسر پلیس را کشته و چندین نفر 
از جمل��ه یک خبرنگار را مجروح کردند. حمله دیگری 
در اندونزی این بار در جزیره سوماترا به وقوع پیوست 
که بر اثر درگیری میان پلیس و تروریست ها، یک افسر 

پلیس و سه تروریست کشته شدند.

هند: »وسیم رضوی« رئیس سازمان مرکزی اوقاف 
شیعه در ایالت »اتار پرادش« هند نخستین حزب شیعه 
را با نام »حزب ش��یعه عوامی لیگ هند« در این کشور 
تاسیس کرد. رضوی در کنفرانسی مطبوعاتی در دهلی 
افزود این یک حزب سیاس��ی است و لذا طبیعی است 
که ما هر جا که امکان پذیر باشد وارد انتخابات شویم و 
با ش��یعیان تماس برقرار کنیم. تا به حال در ۱6 ایالت 

کشور روسای شاخه های این حزب منصوب شده اند.

چین: لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین بعد 
از اعالم کره ش��مالی برای لغو دیدار میان س��ران دو 
کره و احتمال لغو دیدار س��ران کره شمالی و آمریکا، 
خواس��تار همکاری همه طرفین شد. سخنگوی وزارت 
خارجه چین گفت، برای فضای س��ودمند در راستای 
خلع سالح اتمی در شبه جزیره کره باید حسن نیت و 

صمیمیت وجود داشته باشد. 

روس�یه: وزارت خارجه آمری��کا در بیانیه ای تند، 
افتتاح پل اتصال دهنده ش��به جزیره کریمه به روسیه را 
محکوم کرد و این منطقه را »منطقه اش��غالی« خواند. 
در حالی که تنش ها بین واش��نگتن و مس��کو بر س��ر 
مسائلی از قبیل سوریه، اوکراین و دخالت ادعای روسیه 
در انتخابات ۲۰۱6 ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد، 
دستگاه دیپلماسی ایاالت متحده افتتاح پل اتصال دهنده 

شبه جزیره کره به روسیه را محکوم کرد.

ذرهبین

تحرکات برای تشکیل دولت جدید لبنان
دیدارهای سیاسی در لبنان در راستای تشکیل دولت 
جدید به صورت فشرده در جریان است و در همین راستا 
رئیس پارلمان با رئیس جمهور این کشور و نخست وزیر با 

اعضای حزب »القوات  اللبنانیه« دیدار کردند.
 »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان با »میشل عون« 
رئیس جمهور این کش��ور در کاخ بعبدا )کاخ ریاس��ت  
جمهوری لبنان( دیدار کرد و محافل وابس��ته به هر دو 

طرف، این دیدار را بسیار مثبت خواندند.
براساس گزارش روزنامه »االخبار«، دو طرف همه 
مس��ایل مربوط به رقابت های انتخابات��ی را در دیدار 
دیروز به فراموشی سپردند. سیدحسن نصراهلل دبیرکل 
حزب اهلل پیش تر گفته بود به محکم کردن رابطه میان 
دو متحدش یعنی »التیار الوطنی الحر« )جریان ملی 
آزاد وابس��ته به میشل عون( و »امل« )به ریاست نبیه 
ب��ری( خواه��د پرداخت و در عمل نی��ز طیف نصراهلل 
اگرچه به صورت غیرمستقیم، اما نیروی محرک برای 

تقویت رابطه در جلسه دیروز بود.
نبیه بری پس از پایان دیدارش با میشل عون، آن 
را بسیار عالی توصیف کرد و به روزنامه »الجمهوریه« 

گفت: این دیدار ۲۰۰ درصد خوب بود.
 وی همچنی��ن گف��ت: در این دی��دار درباره تمام 
موضوعات مربوط به آین��ده از جمله دولت و چگونگی 
آن، پارلمان و طرح هایی که باید سر و سامان داده شود، 
صحبت ش��د و در این امور دیدگاه های مشترکی وجود 
دارد. ب��ری در دیدار مذکور به عون گفته ائتالف لبنان 
القوی حق در اختیار گرفت��ن معاون رئیس پارلمان را 
دارد زی��را در پارلمان جدید بزرگتری��ن ائتالف از نظر 
تعداد است )جریان ملی آزاد موفق به کسب ۲۹ کرسی 
در انتخابات شد(، وی سپس بر ضرورت تشکیل فوری 
دولت تأکید کرد. کس��انی که با بری دیدار داش��ته اند، 
اع��الم کردن��د وی با عون ب��رای انتخاب دوباره س��عد 

الحریری به نخست وزیری متفق القول هستند.

نیمچهگزارش

شیخ زکزاکی در دادگاه کادونا
ش��یخ »ابراهیم زکزاکی« رهبر جنبش اس��المی نیجریه که از سال ۲۰۱۵، 
زمانی که ارتش نیجریه به حسینیه شهر »زاریا« حمله کرد، به همراه همسرش 

در بازداشت به سر می برد، در دادگاه ایالتی »کادونا« حاضر شد.
زکزاک��ی و همس��رش از »ابوجا« پایتخ��ت نیجریه ب��ه دادگاه عالی ایالتی 
»کادونا« منتقل ش��دند تا در آنجا محاکمه شوند. این دومین باری است که رهبر 
جنبش اس��المی نیجریه بعد از بازداشت، در مالء عام مشاهده می شود. پیش از این، 

زکزاکی پس از حضور در بیمارستان اجازه یافته بود که با خبرنگاران گفت وگو کند. 
حضور رسانه ای شیخ زکزاکی پس از آن صورت گرفته بود که با باال گرفتن نگرانی ها 
درباره وضعیت س��المت او، چندین تظاهرات در شهرهای مختلف نیجریه در حمایت از 
رهبر جنبش اس��المی نیجریه برگزار شد. برخالف حکم های دادگاه مبنی بر آزادی وی، 

زکزاکی از دسامبر ۲۰۱۵ تاکنون همچنان در بازداشت به سر می برد.

وتمندان قاره ثر
هشدار کره به آمریکا 

نخواهد کرد و در صورت اصرار بر تحویل تسلیحات هسته ای خود، دیدار با 
ترامپ را لغو خواهد کرد.

خبرگزاری رس��می کره ش��مالی روز چهارش��نبه اعالم کرد هرگز در ازای 
تجارت با آمریکا از برنامه هس��ته ای خود دس��ت نخواهد کش��ید. پیونگ یانگ 
همچنین تهدید کرد در صورت اصرار واش��نگتن بر تحویل تس��لیحات هسته ای 

خود دیدار برنامه ریزی شده با ترامپ را لغو خواهد کرد.
معاون وزیر امور خارجه کره ش��مالی در بیانیه ای اعالم کرد اگر واش��نگتن حرفی از 
خلع س��الح هسته ای به شیوه لیبی بزند، سرنوش��ت مذاکرات آمریکا و کره شمالی نیز 

مشخص خواهد بود. 
در ادامه این بیانیه آمده اس��ت دونالد ترامپ اگر بخواهد راه رؤسای جمهور پیشین 

خود را ادامه دهد، یک رئیس جمهورر "شکست خورده" خواهد بود. 

شرق آسیا
طرح مقتدی صدر 

رهب��ر جریان صدر که ائتالف الس��ائرون تحت رهبری او پیش��تاز انتخابات 
پارلمانی عراق است تأکید کرد اجازه نخواهد داد دولت به موقعیتی برای دزدی 

احزاب سیاسی تبدیل شود.
مقت��دی صدر بار دیگر بر تش��کیل دول��ت تکنوکرات تأکی��د کرد. وی در 
توییت جدیدی اعالم کرد که به س��وی تشکیل دولت تکنوکرات )فن ساالر( گام 
بر می داریم و این دولت دری برای روزی مردم عراق خواهد بود و قرار نیست احزاب 

سیاسی از طریق آن دست به دزدی بزنند. 
ای��ن در حالی اس��ت که ش��بکه دجله عراق پیش��تر از نشس��ت »ن��وری المالکی« 
نخس��ت وزیر پیش��ین عراق و معاون فعلی رئیس جمهورری این کش��ور و رهبر فهرست 
»دولت قانون« به همراه »هادی العامری« رهبر فهرس��ت »الفتح« در منطقه خضرا خبر 

داده است.

سرخط

درس های متقابل
علی تتماج 

 صحن��ه جهانی همچون مجموعه ای از بحران ها را ش��اهد 
است که فضایی ابهام برانگیز را برای سپهر سیاسی آن به همراه 
داشته است. در این میان تحوالتی مشاهده می شود که در کنار 
تاثرگذاری بر معادالت جهانی درس های متقابلی برای یکدیگر 
دارن��د. ای��ن دو محور را در تحوالت خاورمیانه و ش��رق آس��یا 
می توان مشاهده کرد. در یک سوی معادله کره شمالی قرار دارد 

که این روزها س��خن از مداکرات آن با آمریکا مطرح است و از 
سوی دیگر معادالتی در خاورمیانه رقم می خورد که از آن جمله 

رفتارهای آمریکا در قبال برجام و اعالم خروج از آن است. 
در تحلی��ل این مس��ائل چند نکته قابل توجه مش��اهده 
می شود. نخست آنکه کره شمالی این درس را برای کشورهای 
خاورمیان��ه از جمله جمهوری اس��المی ایران و مقاومت دارد 
که اگر آمریکا مجبور به مذاکره با این کش��ور ش��ده به دلیل 
دس��تاوردهای آن در برابر زیاده خواهی آمریکاس��ت چنانکه 

اکنون کره شمالی به قدرتی جهانی مبدل شده است. 
اما خاورمیانه نیز به نوبه خود درس هایی برای کره شمالی 
ب��ه هم��راه دارد. آمریکا در حالی در قالب گ��روه ۱+۵ برجام را 
امضا و باید تعهدات خود را اجرا می کرد که عمال نه تنها پایبند 

تعهدات��ش نبوده بلکه در نهایت خ��روج از برجام را اعالم کرد. 
در همین حال آمریکا در حالی که جهانیان خواس��تار حمایت 
از فلس��طین در برابر اش��غالگری صهیونیست ها هستند انتقال 
س��فارت آمریکا از تل آویو به قدس را صورت داده و حتی نیکی 
هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در حالی که صهیونیست ها 
۲۷۰۰ نف��ر را زخم��ی و 6۰ نف��ر را ب��ه ش��هادت رس��انده از 

خویشتنداری صهیونیست ها حمایت و قدردانی کرده است. 
در همین حال انتخابات پارلمانی در عراق و لبنان در حالی 
برگزار شد که آمریکا تمام طرح ها و اقداماتش را به کار گرفت تا 
مانع برگزاری انتخاباتی امن و موفق شود. هر چند که این طراحی 
با ناکامی همراه بود اما به هر تقدیر رفتارهای بحران  ساز آمریکا 
در این کش��ورها مشهود است. در سوریه نیز آمریکا همچنان به 

حمایت از تروریست ها و کشتار غیرنظامیان می پردازد. 
با توجه به این ش��رایط می توان گفت که تحوالت شرق و 
غرب آسیا یک نقطه اشتراک دارد و آن اینکه آمریکا هرگز قابل 
اعتماد نبوده و تنها هدفش نابودی بشریت است. البته باید در 
نظر داش��ت که رفتار کش��ورهای اروپایی از جمله رفتارهای 
مغرضانه آنها در برجام و نیز همراهی آشکار و پنهانشان در بر 
هم زدن روند انتخابات عراق و لبنان و نیز تش��دید بحران در 
سوریه نش��انگر دوگانگی و رفتارهای غیراصولی آنان در قبال 
تحوالت جهانی اس��ت. بر این اس��اس می ت��وان گفت که کره 
ش��مالی و خاورمیانه درس های متقابلی برای یکدیگر دارند و 
آن اینکه آمریکا و اروپا هرگز قابل اعتماد نبوده چراکه هدفی 

جز بحران سازی و نابودی صحنه جهانی کارکردی ندارند. 

یادداشت

رئیس هیئت مذاکره کنندگان معارض  آس�یا س��وریه با اذع��ان با اش��تباهات خود غ�رب 
درب��اره به دس��ت گیری س��الح در برابر دول��ت قانونی این 
کش��ور، بر لزوم راهکار سیاس��ی برای حل بحران س��وریه 

تأکید کرد.
»احم��د طعمه« رئیس هیئت مذاکره کنندگان معارض 
س��وریه در مذاکرات »آس��تانه« اظهاراتی را مطرح کرد که 
موجب انتقاد گسترده در میان معارضان سوری شد. طعمه 
به شبکه خبری »روسیا الیوم« گفت که معارضان سوری با 
به دست گرفتن سالح )در برابر دولت سوریه( دچار اشتباه 
شدند. وی همچنین اذعان کرد که معارضان سوری در حال 

حاضر قصد ندارد که جایگزین دولت سوریه شوند.
این معارض س��وری ادامه داد: »بسیاری از فرماندهان 
نظام��ی معارض س��وری در حال حاضر به راهکار سیاس��ی 

متمایل شده اند«. 
طعمه همچنین خاطرنش��ان کرد که بیش��تر گروه های 
مع��ارض خ��ود را از گروه های افراطی و تن��درو مانند جبهه 
النصره جدا میکنند. وی اذعان کرد که پس از دیدار معارضان 
با طرف روس، معارضین س��وری به این نتیجه رس��یدند که 
روسیه درپی دس��تیابی به راه حل سیاسی بحران این کشور 
اس��ت. طعمه ابراز امیدواری کرد ک��ه توافق مناطق کاهش 

تنش در ش��هر ادلب ب��ه توافق منطقه آتش بس بدل ش��د. 
رئیس هیئت مذاکره کنندگان معارض س��وری در مذاکرات 
آس��تانه همچنین هشدار داد که در صورت هرگونه حمله به 
ش��هر ادلب، یک فاجعه انسانی رقم خواهد خورد. خبر دیگر 
آنکه ستاد کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه تأکید کرد که 
با انتقال تروریس��تها از حمص و حماه به ش��مال این کشور، 
مجددا امنیت در 6۵ ش��هرک و روستا برقرار شد.  نیروهای 
مس��لح این کش��ور به همراه همپیمانان خود ه��زار و ۲۰۰ 
کیلومتر مربع از ریف های حمص و حماه را پاکسازی کردند.

از س��وی دیگر ائتالف موس��وم به ضد داعش که تحت 
رهبری آمریکا قرار دارد در صحرای »الشعفه« واقع در شرق 
اس��تان دیرالزور سوریه یک پایگاه نظامی جدید ایجاد کرد. 
وب��گاه خبری معارض »الغد« اعالم ک��رد که این پایگاه در 
صحرای »الش��عفه« قرار دارد و کار ساخت آن نیز به پایان 
رسیده است. آزادسازی این روستا به نیروهای دموکراتیک 
این امکان را میدهد که همه مناطق تحت اشغال داعش در 

شرق رود فرات را محاصره کنند.
بالگرده��ا آمری��کا با اج��رای ۴ عملیات هل��ی برن در 
روس��تاهای القیروان، حارسه سنجار، الطائف و ابوکبره واقع 
در حومه جنوب ش��رقی الحس��که تع��دادی از عناصر گروه 

تروریستی داعش را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

اعتراف معارضان به شکست طرح سرنگونی نظام سوریه
اشتباه کردیم سالح برداشتیم

نماین��ده س��ابق پارلم��ان بحرین در  بش�ر واکنش ب��ه صدور حک��م دادگاه برای حق�وق 
س��لب تابعی��ت ۱۱۵ نفر از ش��هروندان این کش��ور، دولت 
بحرین را به اعم��ال »مجازات جمعی« علی��ه غیرنظامیان 

متهم کرد.
»جواد فیروز« رئیس س��ازمان »س��الم للدیمقراطیة و 
حقوق اإلنس��ان« )صلح برای دموکراس��ی و حقوق بشر( و 
نماینده س��ابق پارلمان بحرین، مس��ئوالن این کشور را به 
اجرای »مج��ازات جمعی« ب��رای غیرنظامی��ان و متهمان 

جرایم تروریستی متهم کرد.
فیروز با اش��اره به اینکه از سال ۲۰۱۲ تا کنون شماری 
کس��انی که سلب تابعیت شده اند به ۷۲۰ نفر رسیده است، 
درباره س��المت و بی طرفی دس��تگاه قضای��ی بحرین ابراز 
تردید کرد. وی که از رهبران س��ابق جمعیت ملی-اسالمی 
»الوفاق« اس��ت در مصاحبه با خبرگزاری اسپوتنیک اظهار 
داش��ت که صدور چنین احکام سلب تابعیت جمعی نشان 
می دهد که دولت بحرین با جدیت و ش��تاب س��لب تابعیت 
ش��مار زیادی از ش��هروندان را با هدف اج��رای طرح تغییر 

جمعیتی و اعطای تابعیت به بیگانگان دنبال می کند.
ای��ن معارض بحرینی تصریح کرد ک��ه »اتهامات وارده 
به این متهمان مش��کوک است و احکام صادره نیز احکامی 

سیاسی و برای انتقام گیری از تمامی فعاالن و کسانی است 
که خواهان تغییرات دموکراتیک در بحرین هستند.«

وی همچنی��ن گفت که دس��تگاه قضایی مس��تقل در 
بحری��ن وجود ندارد و اجازه اج��رای تحقیقات بی طرفانه و 
مس��تقل به نهادهای بین المللی معتبر درباره اتهامات مورد 
ادع��ای وزارت کش��ور و دادس��تانی کل داده نمی ش��ود در 
حالیکه سازمان ها و نهادهای حقوقی بین المللی بر سیاسی 

بودن دستگاه قضایی بحرین تأکید دارند.
ش��عبه چه��ارم دادگاه جنایی بحرین روز سه ش��نبه با 
صدور حکمی ۵۳ نفر از اعضای یک گروه موسوم به گردان 
»ذوالفقار« را به حبس ابد محکوم کرد. طبق گزارش وبگاه 
»م��رأة البحرین«، دادگاه برای ۱۱۵ نفر از اعضای این گروه 
حکم صادر کرد که به موجب آن ۵۳ نفر به حبس ابد، ۳۷ 
نفر به پنج س��ال و 6 نفر نیز به سه سال حبس محکوم شد 

و همچنین ۲۳ نفر نیز تبرئه شدند. 
دادگاه همچنین رأی به سلب تابعیت ۱۱۵ متهم مذکور 
از مجم��وع ۱۳۸ مته��م این پرونده داد. مس��ئوالن امنیتی 
بحرین نوامبر ۲۰۱۵ ش��ماری از شهروندان این کشور را به 
اتهام تالش برای تشکیل یک گروه به نام »گردان ذوالفقار« 
جهت اجرای عملیات های خرابکارانه بازداش��ت کرده و آنها 

را به دادستانی ارجاع دادند.

سرکوب گری آل خلیفه با حمایت غرب ادامه دارد 
اعمال مجازات جمعی علیه غیرنظامیان بحرینی

گروه فرادید  ویژه جهانی��ان دی��روز ب��ا برپایی گ�زارش 
تظاه��رات گس��ترده در مناط��ق مختل��ف جهان 
جنایات صهیونیست ها و به خاک و خون کشیدن 
هزاران فلس��طینی را محک��وم کردند چنانکه یک 
مفتی لبنانی ب��ا صدور فتوایی اعالم کرد جهاد در 

راه آزادسازی فلسطین واجب است.
جه��ان و البته بدون کش��ورهای غربی مدعی 
حقوق بش��ر ای��ن روزها به اش��کال مختلف ضمن 
حمای��ت از فلس��طین ب��ه مخالف��ت ب��ا جنایات 
اش��غالگران قدس می پردازند که نش��انگر جایگاه 
جهانی فلسطین اس��ت. در همین چارچوب شیخ 
»محمد رش��ید قبان��ی« مفتی س��ابق جمهوری 
لبن��ان فتوایی مبنی بر واجب ب��ودن جهاد در راه 
آزادسازی فس��لطین را صادر کرد. مفتی قبانی در 
کنفرانس��ی مطبوعاتی درباره تحوالت فلس��طین 
گفت: فتوای وجود جهاد برای آزادسازی فلسطین 
را صادر می کنم و بر فتوای دینی و ش��رعی مبنی 
بر اینکه فلس��طین، س��رزمینی عربی و اس��المی 
اس��ت که صهیونیس��ت ها در س��ال ۱۹۴۸ آن را 
اش��غال کرده اند، بار دیگر تأکید می کنم. وی ادامه 
داد: تسلیم شدن یا آش��تی کردن با اشغالگران بر 
فلسطینی ها، عرب ها یا مسلمانان حرام است. تمام 
توافق های صل��ح با اش��غالگران، توافق هایی باطل 

است. 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به 
افزایش تنش ها در نوار غزه خواستار خویشتنداری 
در این منطقه ش د و بر حمایت مس��کو از راه حل 
دو دولت��ی تأکی��د ک��رد. روزنامه صهیونیس��تی 
»اسرائیل هیوم« به نقل از منابع امنیتی مصر ادعا 
کرد طی سفر چند س��اعته اسماعیل هنیه رئیس 
دفتر سیاسی حماس )در دوشنبه هفته جاری( به 
مصر، وی به خاطر راهپیمایی بازگشت مورد توبیخ 
و توهین قرار گرفته است. پاپ رهبر کاتولیک های 
جهان ضمن محکوم کردن کش��تار فلس��طینیان 
در مرز غزه خواس��تار تالش های هر چه بیشتر به 

منظور تحقق صلح و عدالت در منطقه شد.
از س��وی دیگر دول��ت گواتماال ب��ه تبعیت از 
ایاالت متحده، سفارت خود در فلسطین اشغالی را 
از تل آویو به قدس منتقل کرد. »جیمی مورالس« 
رئیس جمه��ور گواتم��اال و »بنیامی��ن نتانیاه��و« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در این مراس��م 

شرکت کردند.
از س��وی دیگر نماین��دگان ح��زب عدالت و 
توس��عه به رهب��ری رئیس جمه��ور ترکی��ه مانع 
تصوی��ب طرح پیش��نهادی ح��زب جمهوری خواه 
خلق برای قطع روابط با رژیم صهیونیستی شده و 
همچن��ان بر ادامه روابط با این رژیم اصرار کردند. 

در این میان ساکنین تل آویو با حمل پالکاردهایی 
علیه سیاست های اش��غالگرانه رژیم صهیونیستی، 
در اعتراض به کش��تار مردم غزه توس��ط نظامیان 
صهیونیس��ت، تظاهرات کردن��د. در این تظاهرات 
که توس��ط موسسه حقوق بش��ری »اکنون صلح« 
اش��غالی  فلس��طین  در  واق��ع   )Peace Now(
سازماندهی ش��ده بود، صدها نفر به سیاست های 
اش��غالگرانه رژیم صهیونیس��تی علیه غزه و کرانه 
باخت��ری و همچنین تیراندازی مرگبار به س��مت 
تظاهرات کنندگان فلسطینی در مرز غزه، اعتراض 

کردند.
همزمان با کشتار فلسطینیان بدست نظامیان 
رژیم صهیونیستي، مردم از قشرهاي مختلف برابر 
س��اختمان نخس��ت وزیر انگلی��س و چند قدمي 
صدور اعالمیه ننگین بالفور، خش��م و انزجار خود 
را از صهیونیس��تها ابراز کردند. مجمع همبستگی 
هن��د و فلس��طین، اعضای س��ازمان ه��ا و احزاب 
چپ گ��رای هند، فعاالن اجتماعی و دانش��جویان 
در بمبئی در اعتراض به انتقال س��فارت آمریکا از 
تل آوی��و به قدس، راهپیمایی برگزار کردند. مردم 
بحری��ن تظاهرات های گس��ترده ای را در حمایت 
از فلس��طین و محکومیت اق��دام ترامپ در انتقال 
س��فارت واش��نگتن به بیت المقدس، برگزار کرده 
اند. نیروه��ای امنیتی بحرین در مناطقی از جمله 

المعامیر با ش��لیک مف��رط گازهای اش��ک آور و 
تعقیب جوانان با اسلحه ساچمه ای تظاهرات ها را 

بشدت سرکوب کردند. 
س��فیر آمری��کا در س��ازمان مل��ل علی رغ��م 
شهادت دس��ت کم 6۰ فلسطینی در تظاهرات غزه 
خویش��تنداری نظامیان صهیونیس��ت را تحسین 
کرد)!(. قابل ذکر اس��ت در این تظاهرات دست کم 
6۰ نفر از مردم مظلوم فلسطین به شهادت رسیده 
و بیش از ۲۷۰۰ نفر نیز مجروح ش��دند. هیلی در 
نشس��ت ش��ورای امنیت س��ازمان ملل ادعا کرد: 
»هی��چ کش��وری در این اتاق نمی تواند بیش��تر از 
آنچه اس��رائیل خویش��تنداری کرد، خویشتنداری 
کند. «.جنب��ش »مجاهدین« فلس��طین با صدور 
بیانیه ای س��کوت برخی کشورهای عربی در زمینه 
ب��ه راه افتادن حمام خ��ون در راهپیمایی نوار غزه 
و ذلت این کش��ورها را محکوم و انتقال س��فارت 

آمریکا از تل آویو به قدس را مردود اعالم کرد.
  در بیانیه این جنبش آمده است: قدس، قبله 
اول مسلمانان و دفاع از آن وظیفه تمام مسلمانان، 
مل��ت دالور م��ا و تم��ام آزادگان جهان اس��ت اما 
کس��انی که روابط خود را )با رژیم صهیونیس��تی( 

عادی سازی کرده اند شریک دشمن هستند.
جنبش مجاهدین افزود: تصاویر ش��هدای غزه 
در »یوم النکبه« )روز مصیبت( واضح و آشکار بود، 
آنها با خون خود ثابت کردند که در خط اول دفاع 
از ام��ت در مقابل تجاوز اس��رائیل ق��رار دارند. در 
ادامه بیانیه آمده اس��ت: عادی سازی روابط با رژیم 
اش��غالگر، هم��کاری »محمد بن س��لمان« ولیعهد 
عربس��تان با این رژیم و حمایت مالی و سیاس��ی 
آمریکا )از تل آویو( جنایتی اس��ت که ایس��تادگی 
ملت ما و تعهد آن در دفاع از حقوق و مقدس��اتش 

را هدف قرار داده است.

شعار مرگ بر اسرائیل بار دیگر در جهان طنین انداز شد 

فتوای جهاد برای آزادی فلسطین

 ابعاد توافق اشغالگرایانه عربستان
و امارات علیه یمن

ام��ارات و عربس��تان تواف��ق  ن ا مع��روف بح�����ر جزی��ره  کردن��د 
»س��قطری» در جنوب یمن به مدت پنج سال به 
عربس��تان واگذار ش��ود و در مقاب��ل، دولت مورد 
حمایت عربستان در جنوب منحل و دولتی حامی 
سیاس��ت های ابوظبی کنترل جن��وب یمن را در 

اختیار بگیرد.
 عربستان و امارات مدعی اند برای بازگرداندن 
ق��درت به »عبد ربه منصور هادی« رئیس جمهورر 
مستعفی و فراری، به یمن حمله کرده اند اما اکنون 
در چهارمین س��ال جنگ، خبرها از تقسیم جنوب 

این کشور میان ریاض و ابوظبی حکایت می کند.

منابع آگاه سیاس��ی اعالم کردن��د که »خالد 
بحاح« نخس��ت وزیر مس��تعفی یمن که از حامیان 
نیروهای ام��ارات به ش��مار می رفت، در آس��تانه 
تکمی��ل اس��امی وزرایش در دولت آت��ی در عدن 
)جن��وب( و جایگزی��ن کردن ای��ن دولت به جای 
دول��ت »بن دغر« اس��ت؛ دولتی که تحت حمایت 

ریاض است.
پایگاه خبری » الصحافة الیمنیة« در گزارشی 
اختصاص��ی به نق��ل از این منابع نوش��ت: امارات، 
به ریاض اب��الغ کرده که نیروهای��ش را از جزیره 
»سقطری« تنها در مقابل انحالل دولت »بن دغر« 
و اعالم نخست وزیری مجدد خالد بحاح که همسو 

با امارات است، خارج خواهد کرد.
منابع رس��انه ای نیز اع��الم می کنند که بحاح 
طی چن��د روز گذش��ته، تماس های گس��ترده ای 
با ش��خصیت های جنوبی همس��و با سیاس��ت های 

امارات در داخل و خارج از یمن برقرار کرده اس��ت 
و خواستار ارائه رزومه ها و بیوگرافی های آنها شده و 

اعالم کرده که نتیجه را به آنها ابالغ خواهد کرد.
گفته می ش��ود که امارات با عربس��تان توافق 
کرده اس��ت که اداره جزیره سقطری به مدت پنج 
س��ال به ریاض واگذار شود و پس از آن به امارات 
بازگ��ردد. امارات برای خ��روج از بحران کنونی در 
س��قطری به این تواف��ق روی آورده و ضمن اینکه 
براس��اس این توافق دولت بن دغ��ر )مورد حمایت 
عربس��تان( نیز منحل می ش��ود و س��یطره کامل 
استان های جنوبی به دولتی واگذار خواهد شد که 
کامال همس��و ب��ا امارات و به دور از سیاس��ت های 

حزب »االصالح« در جنوب است.
از سوی دیگر حمایت نظامی امارات از نیروهای 
نخبه س��قطری که بر کلیه تاسیس��ات حیاتی این 
جزیره پ��س از خ��روج نیروهای اماراتی س��یطره 

یافته اند، ادامه خواهد داش��ت و همین امر می تواند 
به بازگشت امارات به این جزیره کمک کند.

در چنین شرایطی بود که دولت بن دغر ناگهان 
اع��الم کرد که بحران با امارات به پایان رس��یده و 
پس از خروج بن دغر از جزیره سقطری و عزیمتش 
به ریاض، س��فیر عربس��تان در عدن نیز وارد این 
جزیره شد. یکشنبه پیش، کمیته نظامی عربستان 
برای بار دوم وارد س��قطری ش��د و نشس��تی را با 
دولت بن دغر برگزار کرد و پس از آن پایان بحران 

وبازگشت آرامش به سقطری اعالم شد.
امارات که عضو اصلی ائتالف عربستان سعودی 
در جنگ علیه یمن به ش��مار م��ی رود، همصدا با 
ری��اض در ابتدای حمله به یمن مدعی بود، جنگ 
ب��رای بازگرداندن قدرت ب��ه »دولت قانونی« یمن 
یعن��ی »عبدرب��ه منص��ور ه��ادی« رئیس جمهور 

مستعفی و فراری است.

اختالفات بین دولت مستعفی و فراری یمن و 
امارات به عنوان دومین کش��ور بزرگ عضو ائتالف 
عربی علیه یمن، از یک س��ال قبل به دنبال اقدام 
»عبدرب��ه منصور هادی« رئیس جمهور مس��تعفی 
یمن مبنی بر عزل »عیدروس الزبیدی« اس��تاندار 

عدن و وابسته به امارات، تشدید شد.
چند هفته پیش اخباری درباره اقدام نظامیان 
اماراتی در اشغال فرودگاه جزیره سقطری و اخراج 
نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن منتشر شد. 
موقعیت منحصر به فرد و راهبردی جزیره سقطری، 
در کنار مس��احت ب��زرگ آن در دل دریای عرب و 
بهره من��دی از طبیعت زیبا و بک��ر، امارات را برای 
اش��غال آن و تبدیل این جزیره به مکان سیاحتی و 
س��اخت پایگاه نظامی وسوسه کرد و در نهایت نیز 
توانس��ت با چانه زنی و بهانه تراشی، امتیازهای الزم 

را از ریاض و دولت مستعفی یمن بگیرد.


