
صفحه آخر

خبرهای غیررسمی از آغاز پروژه 
تخریب گذرگاه مرزی عربستان و قطر

مردم عربستان در شبکه های اجتماعی با انتشار 
ویدیویی، از شــروع احداث کانال »سلوی« با هدف 
فشار بر قطر و تبدیل این کشور به جزیره خبر داده اند.

اخیرا روزنامه »الســبق« عربستان اعالم کرد که ریاض 
سرگرم بررسی »پروژه ای گردشگری و توریستی« است که بر 
اساس آن کانال آبی بزرگی در طول مرزهای مشترک با قطر 
)حدود 60 کیلومتر( احداث کرده و به این ترتیب این کشور 
را به یک جزیره تبدیل کند. مجری این پروژه مجموعه ای از 

ســرمایه گذاری 9 شرکت سعودی فعال در این بخش اعالم 
شده اند. این روزنامه نوشته بود، این طرح برای اجرایی شدن 
در انتظار موافقت رســمی و کسب مجوز است و پیش بینی 
می شــود تکمیل آن فقط 12 ماه طول بکشد. حاال جوانان 
عربستانی در فضای اجتماعی ویدیویی را پخش کرده اند که 
گفته می شود درباره شروع تخریب گذرگاه مرزی سلوی بین 
عربستان و قطر به عنوان مقدمه ای برای احداث کانال سلوی 
است. این خبر از سوی منابع رسمی سعودی رد نشده است.

روسیه فیس بوک را هم در نوبت فیلتر
 قرار داد

»الکســاندر ژاروف« رئیس  سازمان نظارت بر 
ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه دیروز و پس 
از مســدود شدن تلگرام در این کشور اعالم کرده 
پرونده فیســبوک هم به جریان افتاده و فعالیت 
این شــبکه اجتماعی در سال 2018 مورد بررسی 

قرار می گیرد.
 بــه گفته این مقام روس در صورتی که این شــبکه 
اجتماعــی نیــز پایگاه های اطالعاتی خود را در روســیه 

بومی سازی نکند فعالیت آن متوقف خواهد شد. 
پیش از این سازمان نظارت بر ارتباطات و رسانه های 
جمعی روسیه روز 16 آوریل )دوشنبه گذشته( اعالم کردند 
که روند فیلترینگ پیام رسان »تلگرام« در این کشور آغاز 
شده و دسترسی به این پیام رسان به کلی قطع شده است. 
 همراه با روسیه؛ چین، هند، پاکستان، کره، انگلیس، 
اندونزی، ایتالیا و... نیز در برابر خسارات تلگرام تمهیداتی 

اندیشده اند و احتمال دارد این پیام رسان را فیلتر کنند.
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سرویس خارجی-
اقدامــی  در  زنجیــره ای  روزنامه هــای 
غیرحرفه ای، سیاسی و غیراخالقی، گزارش های 
مهم منتشر شده رســانه ها و شخصیت های 
مختلف درباره دروغ بودن حمله شیمیایی ارتش 
سوریه به غیرنظامیان شهر »دوما« را سانسور 
کردند و عمال بر اقدام غیرقانونی و جنایتکارانه 
غربی ها در حمله به ســوریه، صحه گذاشتند. 
حمله سه کشــور آمریکا، انگلیس و فرانسه 
به ســوریه که به بهانه همین حمالت دروغین 
شــیمیایی به دوما صورت گرفت، چند روزی 

خبر اول دنیا بود.
سه شــنبه گذشــته خبرها و گزارش هــا درباره 
ساختگی بودن کل ماجرای حمله شیمیایی دمشق 
به مردم دوما، »متواتر« بود و خیلی از منابع محلی و 

اعزام شده به محل آن را تایید کردند.
از طــرف دیگــر، ایــن ماجرا همــه ارزش های 
خبری)مثل دربرگیری، شــگفتی...( را نیز در خود 
داشــت و لذا، از لحاظ حرفه ای، هیچ راه فراری را از 
لحاظ پوشــش ندادن، برای رسانه های خبری باقی 
نمی گذاشت. مگر رسانه هایی که وابسته و یا همسو با 
آمریکا باشند و بخواهند حقیقت را فدای امیال سیاسی 

خود و یا فدای منافع این کشور جنایتکار بکنند.
همین شنبه گذشــته بود که آمریکا، انگلیس و 
فرانسه به شیوه همه جنایتکاران تاریخ، همه ارزش و 
میثاق های بشری و قوانین بین المللی خود نوشته را زیر 
پا گذاشتند و پیش از آغاز هرگونه تحقیقات درباره خبر 
حمله شــیمیایی دوما شبانه سوریه را هدف حمالت 

موشکی قرار دادند؛ اگرچه این حمالت نمایشی بود اما 
به هر تقدیر تجاوزی آشکار به یک کشور بود.

با این حال، متجاوزان بدون نقاب نبودند و چون 
می دانستند بسیاری از غافالن هنوز دموکراسی های 
دروغین آنها را کعبه آمال خود می دانند و برای فریب 
افکار عمومی جوامع خود، نقاب حمایت از بشریت و 
حمایت از مردم ســوریه در برابر حمالت شیمیایی 
ارتش این کشــور را به چهره زدند. ترامپ و شریکان 
جرمش در انگلیس و فرانسه در یکی دو روز مانده به 
حمله )شنبه گذشته( و یکی دو روز پس از آن، چنان 
حق به جانب حرف می زدند و چنان انگشت اتهام را 
به سمت حکومت و ارتش ســوریه گرفته بودند که 
خیلی ها در غرب و دیگر نقاط جهان به تردید افتاده 
بودند که »نکند آنها راســت می گویند و واقعا ارتش 

سوریه دست به حمله شیمیایی زده است«!
به همین خاطر، بسیاری از مردم در انتظار به سر 
می بردند و بی صبرانه می خواســتند بدانند که ماجرا 

چه بوده است.
امــا، در اوج این انتظار و زمانی که حقیقت برمال 
شــد، روزنامه های زنجیره ای در داخل، سکوت را بر 
گفتن حقیقت ترجیح دادند و هیچکدام از آنها به این 
خبر مهم، اشاره ای هم نکردند و تنها بعضی از آنها در 
صفحات داخلی اشــاره ای به آن کرده و تالش کردند 

آنرا بی اهمیت جلوه دهند.
ماجرا از این قرار است که سه شنبه گذشته مردم 
شهر دوما وقتی با نمایندگان رسانه ها مواجه شدند، 
در پاســخ به این ســوال که آیا در این شهر، حمله 
شیمیایی رخ داده، اظهار بی اطالعی کردند و در مقابل، 

از زجر و بدبختی خود در زمان حضور تروریســت ها 
سخن ها گفتند.

عالوه بر مردم، پزشکان و کارکنان بیمارستانی که 
»کاله ســفیدها« از آنجا تصاویر شیمیایی شده ها را 
جهانی کرده بودند، نیز گفتند هیچ مجروح شیمیایی 
را در این بیمارستان پذیرش و یا مشاهده نکرده اند! و 
فقط مثل هر روز تعدادی مجروح را سرپایی معالجه 

کرده و به منزل فرستادند.
در هــر حال ، بــه ادعای تروریســت ها، حمله 
شیمیایی دمشق، جان 150 غیرنظامی را گرفته بود. 
اما اکنون عالوه بر شــبکه العالم، »رابرت فیســک« 
روزنامه نگار انگلیسی، یک گزارشگر آمریکایی نیز به 
نام »پیرسون شــارب« اعالم کرد، در جریان بازدید 
از شــهر دوما، هیچ اثری از حمله شیمیایی مشاهده 
نکرده است. شارب همچنین گفت، ساکنان محلی که 
وی با آنها مالقات داشــته، چیزی درباره این حادثه 

نشنیده و ندیده اند.
وی به نقل از یک پزشک که در بیمارستان دوما 
در روز حمله ادعایی شیمیایی کار می کرده  گفت که 
یک گروه ناشناس هفتم آوریل )18 فروردین( به زور 
وارد بیمارستان شــده و اعالم کرده بودند که حمله 

شیمیایی رخ داده است.
این پزشــک ادامه داد: این افراد بر روی کسانی 
که با خود به بیمارستان آورده بودند، آب می ریختند 
و با دوربین از این صحنه ها فیلمبرداری می کردند و 

سپس،  از بیمارستان خارج شدند.
»رابرت فیسک« روزنامه نگار مشهور انگلیسی نیز 
پس از اینکه با ســاکنان محلی دوما سخن گفت، در 

خصوص حمله شیمیایی اظهار شک و تردید کرد.
روزنامه الوطن ســوریه هــم اعالم کرد که ارتش 
ســوریه در دوما آزمایشگاهی متعلق به تروریست ها 
را کشف کرده که حاوی مواد الزم برای تولید سالح 

شیمیایی است.
با این اطالعات و داده های جدید، کامال مشخص 
شــد که کل ماجرای شیمیایی در دوما، یک نمایش 
»انگلیسی« بوده است، چرا که کاله سفیدها وابسته 
به دستگاه جاسوسی انگلیس موسوم به »ام.آی-6« 
هستند. کاله سفیدها که تحت پوشش ارائه کمک های 
بشردوســتانه، در مناطق تحت اشــغال تروریست ها 
حضور دارند، حقوق بگیر انگلیس هستند و پیوند آنها 

با تروریست ها نیز بارها برمال شده است.
در هر حال، روزنامه های زنجیره ای با این سکوت 
غیرحرفه ای و معنی دار خــود، یک بار دیگر به همه 
فهماندند که دوســت ندارند خدشه ای به قامت بت 

و اسطوره آنها، یعنی آمریکای جنایتکار وارد شود.
به عبارت دیگر، وقتی پای حیثیت آمریکا در میان 
باشد و وقتی قرار باشد نسبت به فرانسه و انگلیس به 
عنوان مهد آزادی و دموکراســی و قانونگرایی، تردید 
پیش بیاید، در اینجا دیگر، دانستن حق مردم نیست 

و نگفتن بهتر از گفتن است.
البتــه، ایــن روزها شــرایط بــرای روزنامه های 
زنجیــره ای، ســخت تر از قبل شــده اســت، چون 
تشت رســوایی آمریکا افتاده و دیگر نمی توان با هر 
باطل الســحری، چهره زشت آن را لطیف نشان داد و 
هر کس با این الت بی آبرو همراه شــود، آبروی خود 

را برده است.

روزنامههایزنجیرهای
دروغبودنحملهشیمیاییبهدوماراسانسورکردند

انصاراهللباپهپاد
سامانهپاتریوتاماراترامنهدمکرد

انقالبیون یمن می گویند در جدیدترین عملیات خود سامانه 
دفاعی پاتریوت وابسته به امارات را نیز در ساحل غربی یمن هدف 
قرار داده اند. انقالبیون یمن چند روز پیش اعالم کرده بود، سال 

2018 سال حمله موشکی به ائتالف سعودی است.
یگان موشکی و پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن اعالم کرده 
در جدیدترین عملیات خود حمله ای مشــترک را انجام داده و نیروهای 
مزدور ائتالف یهودی را در ســاحل غربی المخا و موشج در جبهه ساحل 

شرقی یمن هدف قرار داده اند. 
طبق اعالم برخی رسانه های عربی در این حمله سامانه پاتریوت امارات 
در ساحل غربی مورد هدف قرار گرفته است. به گزارش ایسنا، یک منبع 
نظامی یمن در گفت وگو با شــبکه خبری المیادین اظهار داشته، نیروی 
هوایی ارتش و کمیته های مردمی یمن همزمان با بمباران موشکی، سامانه 
پاتریوت امارات و مراکز تجمع نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی، 
رئیس جمهور مستعفی یمن و ائتالف عربی در ساحل غربی را که شامل 

نیروهای اماراتی نیز بود، هدف قرار داد.
 یگان موشکی و یگان پهپادی یمن در بهمن ماه گذشته نیز عملیات 
مشترکی را علیه مرکز فرماندهی نیروهای امارات در استان مأرب صورت 

داده بودند. 
حمالت موشکی و پهپادی انصاراهلل یمن علیه متجاوزان از آغاز سال 
2018 شدت گرفته و در یک ماه اخیر ساختمان های وزارت دفاع عربستان، 
شرکت نفت آرامکو و نیروگاه برق جیزان مورد هدف موشک های بالستیک 

انصاراهلل قرار گرفته اند.
از ســوی دیگر »محمدعلی الحوثی«، رئیس کمیته عالی انقالب یمن 
اعالم کرده، اگر آمریکا و عربستان همچنان برای تشدید جنگ برنامه ریزی 
کننــد، آنچه عبدالملک الحوثی، گفته بــود را عملی می کنیم و ائتالف 
عربی شــاهد »پاسخی بی ســابقه« خواهد بود که تمامی استراتژی های 
سیاســی و نظامی را تغییر خواهد داد. این رهبر انصاراهلل اولین گزارش 
مارتین گریفیتس، فرستاده سازمان ملل به یمن در شورای امنیت را هم 
»مثبت« خواند اما اعالم کرد که انصاراهلل با برخی از مسائل این گزارش از 
جمله مدت مذاکرات مشکل دارد. اخیرا و در پی افزایش حمالت موشکی 
انصاراهلل به مناطق عربستان، ائتالف عربی تهدید کرد که حمالت دردناکی 

را علیه انصاراهلل در صورت ادامه حمالت موشکی انجام خواهد داد.

رئیس جمهور آمریکا سفر مخفیانه رئیس  سیا 
به پیونگ یانــگ و دیدارش با کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی را تایید کرد. مقامات رسمی 
کره شمالی هنوز این موضوع را تأیید نکرده اند.
بحران شبه جزیره کره که سال گذشته تا آستانه 
جنگ اتمی هم پیش رفت این روزها در مسیر دیگری 
قرار گرفته اســت. قرار است ترامپ و کیم جونگ اون 
شخصا بر سر سالح هسته ای کره شمالی با هم گفت و گو 
کنند. دموکرات ها در آمریکا به ترامپ هشدار داده اند 
که این مذاکرات ممکن اســت تله ای از ســوی کیم 

جونگ اون باشد. 
دیروز اما »ترامــپ« در جدیدترین پیام خود در 
شــبکه اجتماعی توئیتر همــه را غافلگیر کرد وقتی 
خبرهای منتشر شده در رسانه ها درباره دیدار مخفیانه 
مایک پمپئو، رئیس ســیا با کیم جونگ اون رهبر کره 
شــمالی در پیونگ یانگ را تایید کــرد. بنا بر اعالم 
رئیس جمهور آمریکا، رئیس سازمان اطالعات مرکزی 
آمریکا )ســیا( و نامزد تصدی پســت وزارت خارجه 
این کشور هفته گذشته در پیونگ یانگ با رهبر کره 
شــمالی در مورد برنامه ریزی دیدار و مذاکرات وی و 

ترامپ دیدار کرده اند. ترامپ در ادامه 
تلویحــا به این نکتــه اذعان کرد که 
موضوع دیدار آینده وی با کیم جونگ 
اون خلع سالح هسته ای خواهد بود.

شبکه »اسکای نیوز« در این باره 
نوشته: »سفر مایک پمپئو به عنوان 
مسئول ارشد آمریکا  اشاره ای قوی به 
آمادگی دونالد ترامپ به عنوان اولین 
رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با 

کیم جونگ اون است.«
 یک مقام برجسته آمریکایی که از جزئیات دیدار 
آگاه اســت ، تاکید کرده مذاکرات پمپئو این تصور که 
ترامپ ممکن اســت مذاکراتی سازنده با کره شمالی 
درباره برنامه  هســته ای  و موشکی  این کشور داشته 
باشد را تقویت می کند اما هیچ چیز هنوز تضمین نشده 
است. این مسئول آمریکایی همچنین گفته: »این سفر 
را سوئه هون، رئیس سرویس اطالعات ملی کره جنوبی 
با همتای کره شمالی اش ترتیب داده بود و هدف از آن 
ارزیابی این بود که آیا کیم آماده مذاکراتی جدی است 
یا نه؟... پمپئو یکی از نزدیک ترین مشاوران به ترامپ 

است و گفته که گامی در مسیر امکان برگزاری دیدار 
رهبران دو کشور برداشته اما او افزود، مکان این دیدار 

مشخص نیست.«
ترامپ روز ســه شــنبه نیز حین عکس یادگاری 
خود با شــینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در ابتدای سفر 
دو روزه اش به آمریکا در تفرجگاه ماراالگو با افشاگری 
دربــاره »انجام گرفتن یک دیــدار« بین مقامات دو 
کشــور گفته بود: »مقامات آمریکایی در حال بررسی 
پنج مکان احتمالی بــرای میزبانی جهت دیدار آتی 
در اواخر ماه مه)اردیبهشــت( یا ابتــدای ژوئیه)تیر( 
هســتند و وقتی از ترامپ پرسیده شد که آیا یکی از 

این مکان ها آمریکاست او پاسخ داده بود: »نه«. با این 
حال مقامات آمریکایی چندین مکان را در ماه گذشته 
برای این مالقات بررسی کرده اند. اوالن باتور، پایتخت 
مغولستان؛ منطقه غیرنظامی بین دو کره؛ یک پایتخت 
کشــور اروپایی بی طرف؛ مکانی در دریا مانند جزیره 
ججو و یا عرشه یک کشتی؛ پیونگ یانگ، پایتخت کره 
شمالی که البته این احتمال بعید به نظر می رسد اما 
هنوز از سوی مقامات آمریکایی رد نشده است. ترامپ 
گفته: مذاکراتی مستقیم در سطوح بسیار عالی با کره 
شــمالی داریم و خواهید دید کــه چه اتفاقی خواهد 
افتاد. نتیجه، در نهایت مهم است نه فقط فکر کردن 
به برگزاری نشست...ممکن است تالش های دیپلماتیک 
برای برگزاری نشست به شکست انجامد. سارا سندرز، 
سخنگوی کاخ ســفید نیز در پاسخ به سؤالی درباره 
سفر پمپئو گفته، دولت اظهار نظری درباره سفرهای 
رئیس  ســیا نمی کند.پمپئو عالی ترین مقام رســمی 
آمریکایی اســت که با رهبر کره شمالی دیدار داشته 
و این مسئله نشانگر عزم ترامپ برای تبدیل شدن به 
نخستین رئیس جمهور آمریکا است که تاکنون با یک 

رهبر کره شمالی دیدار کرده است.

افشای نامه های محرمانه سفیر امارات در لبنان، جنجال گسترده ای 
را در رســانه های جهان عرب به راه انداخته است. یکی از این نامه ها از 

تالش های ولیعهد ابوظبی برای سرنگونی آل سعود، پرده بر می دارد.
روزنامه االخبار می گوید لبنان به مجموعه ای از نامه های محرمانه سفارت امارات 
در بیروت دســت پیدا کرده که بر اساس آن سیاست های مخرب دولت ابوظبی 
در منطقه فاش شده است. این نامه های محرمانه شامل تلگراف های زیادی است 
که برخی از آنها کم اهمیت و برخی نیز قابل توجه اســت. این نامه ها، مجموعه 
سیاست های منطقه ای امارات را به نوعی تبیین می کنند. روزنامه االخبار این سری 

افشاگری ها را »امارات لیکس« نامیده است.
از جمله این سیاست ها که بر خالف روابط به ظاهر خوب ابوظبی با ریاض است، 
سیاست ضربه به عربستان از سوی امارات است. به گزارش فارس، »نبیل مصاروه« 
سفیر اردن در بیروت در تاریخ 20 سپتامبر 201۷ )29 شهریور( در تلگرافی تأکید 
می کند که ولیعهد ابوظبی برای فروپاشی آل سعود تالش می کند. بر اساس یکی 
دیگر از اسناد لو رفته، سفیر این کشور بر خالف اتحاد ظاهری امارات و عربستان، 

تأکید می کند که »بن زاید« ولیعهد ابوظبی از عملکرد عربستان ناراضی است.
موضوع دیگر در این اســناد به مسائل لبنان برمی گردد. اسناد فاش شده از 
سفارت امارات در بیروت نشان می دهد که سفیر این کشور، با اشاره به دیدار خود 
با میشل عون رئیس جمهور لبنان، تأکید می کند که »عون« به طور کامل حامی 
حزب اهلل است. عالوه بر این سمیر جعجع رئیس حزب »القوات اللبنانیه« با انتقاد 
از عملکرد نخست وزیر لبنان، به سعودی ها گفته در سایه تداوم همکاری الحریری 

با حزب اهلل نمی تواند با این حزب مقابله کند.
همچنین بر طبق این اســناد، جعجع از بن سلمان می خواهد هر چه بیشتر 
بر ســعد الحریری اعمال فشــار کند تا وی استعفای خود را پس نگیرد. عالوه بر 
این، سفیر امارات، تعیین سفیر لبنان در سوریه را گامی جدید برای عادی سازی 
روابط سعد الحریری با دولت سوریه می داند و می گوید مخالفان نخست وزیر لبنان 

او را متهم به زیر پا گذاشتن مواضع اصولی خود در راستای منافعش می کنند.

نامههایمحرمانهسفارتاماراتدرلبنانلورفت
ولیعهدابوظبیدراندیشهسرنگونیآلسعود

سناتور ارشد آمریکایی با انتقاد شدید از برخی رهبران مولتی 
میلیاردر عرب و مشخصا محمد بن سلمان  از آنها خواست حرف 

زدن را متوقف کنند و برای مردم غزه کاری بکنند.
حمایت برخی کشــورهای مرتجع عربی از رژیم صهیونیستی و تالش 
عربســتان برای عادی ســازی روابط با این رژیم کودک کش حتی با انتقاد 
برخی از شــخصیت ها و سیاستمداران برجســته غربی روبه رو شده است. 
چرا که مسئله فلسطین تنها به ابزاری در خدمت منافع برخی حکام عرب 

تبدیل شده است.
به گزارش فارس، »برنی سندرز« سناتور ارشد آمریکایی و  نامزد پیشین 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور  در سخنرانی خود در کنفرانس »جی 
استریت« گفت اسرائیل در واکنش به اعتراضات مردم غزه انعطاف پذیری 
الزم را نداشــته اســت. وی اضافه کرد که حضور اعضای حماس در میان 
معترضان توجیه منصفانه ای برای تیراندازی به مردم غیرمسلح نیست. این 
درحالی است که ادعای رژیم صهیونیستی در زمینه حضور اعضای حماس 
در پوشش مردم عادی در اعتراضات چند هفته گذشته بدون هیچ مدرک 

و دلیل مشخصی مطرح شده است.
رژیم صهیونیســتی در جنگ با حماس نیز به بهانه استقرار راکت های 
حماس در بین مناطق غیرنظامی، بارها و بارها مدارس و بیمارستان های غزه 
را هدف حمالت هوایی و موشکی خود قرار داد. سندرز از دیگر کشورهای 
منطقه نیز به خاطر انفعال در حل و فصل بحران غزه انتقاد کرد. وی مشخصا 
به عربســتان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اشاره کرد و گفت: »بن 
سلمان و دیگر رهبران مولتی میلیاردر منطقه حرف زدن خالی درباره فقر 
و گرسنگی در غزه را متوقف کنند و برای مردم غزه کاری بکنند.« سناتور 
سندرز همچنین از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای تعیین 

قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

پلیس نژادپرســت آمریــکا در جنایتی دیگــر یک جوان 
سیاه پوست 26 ساله را با شلیک حدود 20 گلوله در پارکینگی در 

کالیفرنیا از پای درآورد.
نژادپرستی در پلیس آمریکا داستان دنباله داری است. طی سال های 
گذشته ده ها سیاه پوست در آمریکا به بهانه های مختلف از سوی پلیس این 
کشور کشته شده اند و پلیس های قاتل نیز یا تبرئه شده اند یا به مرخصی 

با حقوق فرستاده شده اند.
 سال گذشته پلیس آمریکا بیش از 1150 نفر را کشت که بر اساس 
گزارش های منتشر شده در همین کشور بیشترشان نیز سیاه پوست بوده اند 

نژادپرستی پلیس، بازتاب نژادپرستی در جامعه آمریکا است. 
»مایکل مک فیرسون« مدیر مؤسسه »کهنه سربازان برای صلح« در این 
باره گفته »به مردم آمریکا آموزش داده می شود تا از سیاه پوستان ترس و 

واهمه داشته باشند و به آنها به چشم حیوان نگاه کنند.«
حاال خبر رسیده پلیس آمریکا یک جوان سیاه پوست را در کالیفرنیا 

با شلیک 20 گلوله کشته است.
 »دیانت یاربر« که مســلح نبود در پارکینگ فروشــگاه والمارت در 
»بارســتوو« در 185 کیلومتري شــمال شرق لس آنجلس، پشت فرمان 
یک خودرو نشســته بود که سوراخ سوراخ شد. بنا به گزارش های منتشر 

شده چهار نفر در این خودرو بودند.
 یک زن جوان 26 ســاله به نام ماریانا تافویا نیز که در صندلي عقب 
خودرو نشسته بود به ضرب گلوله زخمي شده و هم اینک در بیمارستان 
بستري است. وکیل» یاربر« گفته »مأموران پلیس حدود 30 گلوله شلیک 

کردند که 20 گلوله به دیانت یاربر اصابت کرده است.«
این ماجرا پنجم آوریل)16 فروردین( اتفاق افتاد اما به تازگي رسانه اي 
شده اســت! وکیل »یاربر« قصد دارد این هفته از طرف خانواده »یاربر« 
از پلیس شــکایت کند. یاربر پدر ســه دختر یک تا 9 ســاله بود. پلیس 
در بیانیه اي مدعی شــده در پي تماســي تلفني که از وجود یک خودرو 
مشکوک در پارکینگ فروشگاه والمارت خبر مي داد، وارد عمل شده بود 
و قرباني از دســتورات پلیس که از او خواســته بود از خودرو پیاده شود، 

سرپیچي کرده بود. 
منتقدان می گویند قتل یک مظنون با 20 گلوله به ویژه که آن مظنون 
سیاه پوســت و در آمریکا باشد، احتمال نژادپرستانه بودن این جنایت را 

تقویت می کند.

پلیسنژادپرستآمریکا
جوانسیاهپوسترادرپارکینگ

با20گلولهکشت

خیانترهبرانکشورهایمرتجععرببهفلسطینیها
صدایاعتراضسناتورآمریکاییراهمدرآورد

یک روزنامه آمریکایی فاش کرد، هدف رژیم 
صهیونیســتی از حمله به پایگاه »تی-4« در 
استان »حمص« سوریه، انهدام یک سامانه پدافند 

هوایی پیشرفته ایرانی بوده است.
»وال اســتریت ژورنال« به نقل از منابعی که آنها 
را »مقامــات اطالعاتی و افراد مطلع« خواند، گزارش 
داد، ارتش اســرائیل با )هماهنگی و( حمایت آمریکا، 
حمله به پایگاه »تی-4« در اســتان »حمص« سوریه 

را انجام داده بود. 
به نوشــته این روزنامه، هدف از حمله مذکور، که 
9 آوریل )20 فروردین( اتفاق افتاده، انهدام ســامانه 

پیشرفته پدافند هوایی ایران بوده است.
به گزارش تســنیم، وال استریت ژورنال به نقل از 
منابع خود )مقامات اطالعاتی و افراد مطلع(، افزود: این 
ســامانه به تازگی در پایگاه فوق مستقر شده و هدف 
تل آویو نیز جلوگیری از عملیاتی شدن آن بوده است.

برای انجــام این حمله نیــز »بنیامین نتانیاهو« 
نخست وزیر اسرائیل با »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
آمریکا، رایزنی کرده بود و واشــنگتن از قبل، درمورد 

این حمله، آگاه بوده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که سران سیاسی 

و نظامی رژیم صهیونیســتی 
نسبت به آنچه که آن را »حمله 
متقابل ایران« می خوانند، ابراز 

نگرانی می کنند.
ایســنا  رابطه،  همین  در 
دیــروز بــه نقــل از منابــع 
صهیونیســتی گزارش داد که 
نیروهای ایرانی درحال انتقال 
ســالح و مهمات به ســوریه 
هســتند و احتمال هدف قرار 
گرفتن اســرائیل، خیلی زیاد 

اســت. در لبنان نیز برخی محافــل از حتمی بودن 
پاسخ ایران به حمله صهیونیست ها به »تی-4« حرف 
می زنند. به گزارش فارس، این منابع می گویند پاسخ 
ایران حتمی است، اما پاسخی در زمان و مکان مناسب 

نه در شرایطی که رژیم صهیونیستی می خواهد.
مقامــات کشــورمان درمورد ایــن خبرها، هنوز 

موضع گیری نکرده اند.
کارشناسان می گویند، علت اصلی هراس تل آویو 
از ایران، برمال شــدن ضعف آمریکا در ماجرای حمله 
موشکی اخیر به سوریه است. حمله ای که رئیس جمهور 

آمریکا آن را انجام داد، اما میوه اش را ممکن است ایران 
و مقاومت بچیند.

ضعف آمریکا
مجله آمریکایی »نیوزویک« ضمن اعتراف به حمله 
موشکی ضعیف آمریکا و متحدانش به سوریه )که شنبه 
گذشته رخ داد(، نوشت که این نوع حمالت موشکی، اثر 
چندانی بر جنگ در سوریه و پایان دادن آن، ندارد. این 
مجله پیشنهاد داد که آمریکا اگر می خواهد به جنگ 
پایان دهد، باید در فکر یک راهبرد جدیدی با مشارکت 

روسیه و ایران باشد.

این نشریه پیگیری یک سیاست انزواگرایانه - نه 
دیپلماتیک -  را برای آمریکا مضر دانســت. درواقع، 
نیوزویــک با آوردن چنین دالیلی، بــا زبان بی زبانی 
می خواهد به کاخ سفید بفهماند که از این پس دیگر 
آمریکا در ســوریه دست برتر را ندارد و دونالد ترامپ 

بهتر است عاقالنه تر تصمیم بگیرد.
سایر رویدادها:

* مسکو رویکرد رسانه های غربی در برابر تحوالت 
سوریه را »بچه گانه« توصیف کرد.

* بازرســان ســازمان منع گســترش تسلیحات 
شــیمیایی در دوما یک انبار حــاوی ماده کلر )برای 
ساخت سالح شیمیایی( کشف کرده اند که متعلق به 

تروریست هاست.
* خبرگزاری »ترندنیوز« جمهوری آذربایجان، با 
اشاره به اطاعت کشورهای عربی از آمریکا، نوشت که 

این کشورها به گروگان آمریکا درآمده اند.
* اختالفات میان مقامات و جریان های سیاســی 
فرانسه بر سر حمله اخیر این کشور به سوریه باال گرفت.
* یک گور جمعی در شهر آزاد شده »دوما« کشف 
شده است. 30 جسد افراد ناشناس در این گور وجود 

داشته است.

دادگاه کیفری عراق برای 9 زن دارای تبعیت 
خارجی وابسته به »داعش«، حکم اعدام و حبس 

ابد صادر کرد.
دادگاه کیفــری عراق سه شــنبه بــرای یک زن 
فرانسوی، دو زن روســی و دو زن قرقیزستانی عضو 
داعش حبس ابد و برای پنج زن دارای تابعیت جمهوری 

آذربایجان، حکم اعدام صادر کرد.
این زنان طی سال های گذشته، از ترکیه وارد سوریه 
و عراق شده و در کنار سایر اعضای داعش با نیروهای 
مسلح این دو کشور جنگیدند و در جنایات بی سابقه 
داعش نسبت به غیرنظامیان، شریک شدند. برخی از 
این زنان به همراه همسران داعشی خود، به سوریه و 

عراق آمده بودند.
»جمیله بوطوطعو« تبعه فرانســوی عضو داعش 

بود که در محاکمه روز سه شنبه 
در بغــداد به حبــس ابد محکوم 
شــد. وی در دفاعیاتش ادعا کرد 
که همسرش او را فریب داده است.

 وی کــه اصالتــا الجزائری و 
29 سال سن دارد، گفت: همسر 
من در هنگام ازدواجمان خواننده 
رپ بود و من نمی دانستم که وی 
افراطی اســت، تا اینکه برای یک 
سفر گردشی یک هفته ای به ترکیه 
آمدیم. هنگام ورودمان به ترکیه، 

شخصی به نام »القرطبی« با همسرم تماس گرفت و من 
شنیدم که از رفتن به سوریه و عراق صحبت می کنند. 
به محض آنکه اعتراض کــردم، من و دو فرزندم 

»عبــداهلل« و »خدیجه« را در یک انبار زندانی کرد و 
گفت که دیگر نمی خواهد صدای من را بشنود و من 

مجبور شدم در آن انبار بمانم.

تروریست های داعش خرداد سال 1396 با خیانت 
برخی مقامات محلی عراق چهار اســتان نینوا، دیاله، 

صالح الدین و االنبار عراق را اشغال کرده بودند. 
داعــش طی ســال های اخیر در عــراق جنایات 
وحشتناک زیادی را مرتکب شد. سال گذشته نیروهای 
عراقی توانستند با کمک متحدان و دوستانشان همه 
شهرهای این کشور را از لوث عناصر داعش، پاکسازی 

بکنند.
 با این حال، هنوز برخی مناطق دورافتاده در اشغال 

عناصر داعش است. 
در همین رابطه، دیروز فارس گزارش داد، »حیدر 
عبادی« نخست وزیر عراق فرمان پاکسازی دو منطقه 
»الجزیره« و »عالی الفرات« در استان االنبار را از عناصر 

داعش صادر کرد.

اعدام و حبس ابد سرنوشت 9 زن داعشی خارجی در عراق

وال استریت ژورنال منتشر کرد

جزئیات تازه و مهم از پشت پرده حمله رژیم صهیونیستی به پایگاه تی-4 سوریه
رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد که انتخابات پارلمانی و ریاست 

جمهوری این کشور 24 ژوئن )سوم تیر( برگزار خواهد شد.
به گــزارش خبرگزاری فارس ،»رجب طیــب اردوغان« دیروز اعالم 
کرد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور 24 ژوئن برگزار 

خواهد شد.
ایــن تصمیم اردوغان برای برگزاری انتخابات زود هنگام بعد از دیدار 
وی با »دولت باغچه لی«، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه، از احزاب مخالف 

حزب حاکم این کشور، گرفته شده است.
رئیس جمهوری ترکیه هدف از این تصمیم خود را تحوالت منطقه ای 

و لزوم از بین بردن ابهامات درباره آینده دولت عنوان کرده است.
این در حالی است که اردوغان در ماه اکتبر سال 201۷ گفته بود که 
قصد برگزاری انتخابات زودهنگام را ندارد و انتخابات پارلمانی و ریاســت 
جمهوری ترکیه که ســال 2019 برگزار می شــود، برای نیم قرن دیگر 

سرنوشت این کشور را تعیین خواهد کرد.

دستوراردوغانبرایبرگزاری
انتخاباتزودهنگامدرترکیه

ترامپ خبر داد

دیدار مخفیانه »پمپئو« با »کیم جونگ اون« در پیونگ یانگ


