
صفحه آخر

سلب تابعیت 115 بحرینی از سوی آل خلیفه 
صدای اعتراض عفو بین الملل را درآورد

صدور پی در پی حکم سلب برای صدها شهروند 
بحرینی از سوی رژیم آل خلیفه، صدای   عفو بین الملل 

را درآورد.
پس از اینکه دادگاه فرمایشی-نمایشــی آل خلیفه در 
ادامه دشمنی های خود با شیعیان، این بار حکم سلب تابعیت 
۱۱۵ شهروند این کشور شیعه را صادر کرد،  عفو بین الملل 
سکوت خود را شکست و علیه این رژیم بیانیه ای صادر کرد.
ایســنا در این باره به نقل از ســایت »مرآة البحرین« 

نوشــت، با سلب تابعیت این ۱۱۵ تن، تعداد بحرینی هایی 
که تاکنون سلب تابعیت شده اند به ۷۲۱ تن رسید که برخی 
از آنها نمایندگان پارلمان، رهبران سیاسی و علمای دینی 
و فعاالن هســتند. دادگاه آل خلیفه برای ۵۳ بحرینی هم 
حکم حبس ابد صادر کرد. برای تمام این افراد پرونده های 
امنیتی تهیه شده است. این احکام در سایه تنش و خفقان 
 سیاســی صادر شده که از ســال ۲۰۱۱ بر بحرین حاکم

 شده است. 

آمریکا سرکرده های داعش را
از شمال سوریه به مناطق نامعلوم منتقل کرد

بالگردهای آمریکا یی بــا اجرای چهار عملیات 
هلی برن، تعدادی از عناصر گروه تروریستی داعش 
را از استان »حســکه« در شمال سوریه، به مناطق 

نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بالگردهای آمریکایی دیروز با 
فرود در روستاهای »القیروان«، »حارسه سنجار«، »الطائف« 
و »ابوکبره « واقع در جنوب شــرق »حسکه«، تعدادی از 

عناصر گروه تروریستی داعش، که در زندان به سر می بردند، 
را به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

این نخستین بار نیست که بالگردهای آمریکایی برای 
نجات تروریست های مستقر در سوریه وارد عمل می شوند. 
تاکنون بار ها نظامیان آمریکایی دســت به عملیات مشابه 
زده اند.   درخصوص وجود پیوند میان آمریکایی ها و داعش، 

اسناد موثق زیادی منتشر شده است.
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سرویس خارجی-
اعتراض های جهانی علیه قتل عام وحشیانه 
فلسطینی ها در سالروز نکبت و افتتاح سفارت 
آمریکا در قدس  اشــغالی همچنان ادامه دارد و 
مردم در سراسر جهان خشم خود را از جنایات 
صهیونیســت ها با آتش زدن پرچم این رژیم و 
سنگباران ســفارت خانه های آن ابراز می کنند. 
80 نهاد بین المللی نیز خواستار محاکمه سران 

رژیم صهیونیستی شده اند.
در کشــورهای فرانسه، انگلیس، ســوئد، یونان، 
آرژانتین، ترکیه، لبنان، پاکستان، یمن، اردن، تونس و 
برزیل مردم با ریختن به خیابان ها خشم خود را علیه 
جنایات اسرائیل و آمریکا علیه مردم مظلوم فلسطین 
به نمایش گذاشته و خواستار تحریم کاالهای اسرائیلی 

در سراسر جهان شدند.
در یونان اعتراض ها به درگیری هایی خشونت آمیز 
و پرتاب سنگ به ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی 
کشــیده شــد. آرژانتینی ها نیز در اعتراض به انتقال 
سفارت آمریکا از تل آویو به قدس  اشغالی و کشتار مردم 
در دوشنبه خونین، مقابل سفارت این رژیم در »بوینوس 
آیــرس« تجمع کردند. ایــن تظاهرکنندگان با حمل 
دست نوشته هایی، خشــونت رژیم صهیونیستی علیه 
معترضان فلسطینی و تصمیم غیرمنطقی آمریکا برای 
انتقال ســفارتش به قدس را محکوم کردند. در برزیل 
تظاهرکنندگان دست نوشته هایی حمل می کردند که 
روی آنها به زبان عربی نوشته شده بودند، »فلسطین آزاد 
و کشوری عربی است«. همچنین پرچم فلسطین بر فراز 
ساختمان مرکزی در شهر سائوپائولو به اهتزاز درآمد.

به گزارش ایسنا، مردم در کشورهای عربی و اسالمی 
تظاهرات  همبستگی با فلسطینی ها برگزار کردند. در 
مرکز صنعا پایتخت یمن صدها هزار یمنی با ساکنان 
قدس و غزه اعالم همبستگی کرده و شعارهای »مرگ 
بر اسرائیل مرگ بر آمریکا و زنده باد قدس« سر دادند. 
آنها پرچم های فلسطین و انصاراهلل را در دست داشتند. 
چند استان ترکیه نیز شــاهد تظاهرات گسترده  ضد 
صهیونیستی بود از جمله آن تجمع مقابل کنسولگری 
رژیم صهیونیستی در شهر اسالمبول. تظاهرکنندگان 
پرچم های فلســطینی را در دست داشتند و خواستار 

خروج آمریکا از منطقه شــدند. این در حالی است که 
درپی اخراج سفیر و کنسول رژیم صهیونیستی توسط 
دولــت ترکیه، تل آویو نیز ســفیر ترکیه را برای ادای 

توضیحات درباره عملکرد آنکارا احضار کرد.
آخرین خبرها حاکی است در جریان حمله وحشیانه 
صهیونیست ها به فلسطینی ها در غزه و کرانه باختری در 
روز دوشنبه خونین ۶۳ فلسطینی به شهادت رسیده و 
۲9۰۰ نفر مجروح شده اند. گفتنی است پسر اسماعیل 
هنیه رهبر حماس و خواهرزاده وی نیز در این تظاهرات 
به شدت مجروح شده اند. بیش از 8۰ موسسه بین المللی 
و حقوق بشری نیز خواستار بازخواست و محاکمه سران 
رژیم صهیونیستی به سبب ارتکاب جنایت هولناک روز 
دوشــنبه شده اند. دیده بان حقوق بشر نیز اعالم کرده 
آمریکا اعتبارش را به خاطر کشــتار غزه از دست داد. 
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز جنایات 
صهیونیست ها نسبت به مردم فلسطین را محکوم کرد.

حکم جهاد علیه رژیم صهیونیستی
»شــیخ محمد رشید قبانی« مفتی لبنان اما برای 

آزادسازی فلسطین  اشــغالی، حکم جهاد صادر کرده 
اســت. »شــیخ محمد رشــید قباني« که مفتي اهل 
تســنن لبنان اســت، در کنفرانس خبــري به واجب 
بودن آزادسازي فلسطین فتوا داد و تصریح کرد: »من 
بر فتواي دیني شــرعي مبني بر اینکه فلسطین یک 
سرزمین عربي اسالمي است که یهودیان صهیونیست 
آن در ســال ۱948 میالدي  اشــغال کرده اند دوباره 

تأکید مي کنم.«
به گزارش صدا و ســیما، شیخ رشید قباني این را 
هم گفت که »فلســطین یک سرزمین عربي است که 
صهیونیست ها آن را  اشغال کرده اند و آزادسازي آن یک 
واجب شــرعي براي ملت آن و همه مسلمانان جهان 
است... فلسطینیان یا اعراب یا مسلمانان حرام است که 
ســازش کنند یا با  اشغالگران آشتي کنند. هیچ کشور 
عربي بر فلســطین حق مالکیت ندارد تا بر اساس آن 
حتي از یک وجب از خاک فلسطین چشم پوشي کند.«

خیانت بزرگ مصر 
 عالوه  بر کشورهای عربســتان، بحرین و امارات، 

دولت مصر نیز پشت پرده، از انتقال سفارت آمریکا به 
قدس حمایت کرده است. روزنامه صهیونیستی معاریو 
اطالعات اختصاصی خود را از جلســه رئیس  سازمان 
اطالعات مصر با اســماعیل هنیه رئیس  دفتر حماس 

منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری قدس، روزنامه صهیونیستی 
معاریو اعالم کرده در این جلســه، پیــام تهدیدآمیز 
اسرائیل به جنبش حماس منتقل شد که در آن آمده 
بــود، اگر تظاهرات در مرز نــوار غزه را متوقف نکنید 
اسرائیل تو )اسماعیل هنیه( و »سنوار وحیه« را ترور 

خواهد کرد.
 همچنیــن طرف مصری هم اعــالم کرده ما هم 
صرفــا این اقدام اســرائیل را محکــوم خواهیم کرد. 
دعوت اسماعیل هنیه به مصر بنا به درخواست تل آویو 
صورت گرفته اما در مقابل درخواست های هنیه برای 
کاهش فشــار بر نــوار غزه و حســن نیت طرف های 
 مقابل درخواست کننده، از مصری ها صرفا پاسخ منفی

شنیده است.

در سراسر جهان رخ داد

تظاهرات میلیونی علیه رژیم صهیونیستی
80 نهاد بین المللی: سران اسرائیل را محاکمه کنید

سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از اینکه 
صهیونیســت ها ظرف تنها چند ساعت ۶3 
فلسطینی را کشــتند و 2900 نفر را زخمی 
کردند، »خویشتنداری« نظامیان صهیونیست 
را تحســین کرد و از فلسطینی ها خواست از 

اسرائیلی ها عذرخواهی کنند!
»نیکی هیلی« ســفیر آمریکا در ســازمان ملل 
روز چهارشــنبه نظامیان صهیونیســت را به دلیل 
آنچه »خویشتنداری آنها در تظاهرات غزه خواند«، 

تحسین کرد!
قابل ذکر اســت در این تظاهرات دست کم ۶۳ 
نفر از مردم مظلوم فلســطین ظرف چند ساعت به 
شهادت رسیده و بیش از ۲9۰۰ نفر نیز مجروح شدند. 

صهیونیست ها روز دوشنبه از آسمان و زمین مردم 
فلسطین را به گلوله بستند.

به گزارش قدســنا، »هیلی« در نشست شورای 
امنیت سازمان ملل بر سر منتقدان رژیم صهیونیستی 
فریاد هم زد و ادعا کرد: »هیچ کشوری در این اتاق 
نمی تواند بیشتر از آنچه اسرائیل خویشتنداری کرد، 
خویشــتنداری کند. سابقه برخی از کشور هایی که 
اینجا حضور دارند نشــان می دهــد آنها در چنین 
شرایطی خویشتنداری کمتری از خود نشان خواهند 
داد«. این در حالی است که گروه های حقوق بشری 
و سران کشور های مختلف از حمالت وحشیانه رژیم 
صهیونیســتی برای مقابله با فلسطینی ها به شدت 
انتقاد کرده اند. حتی سران کشورهای اروپایی برای 

حفظ ظاهر هم که شــده علیه رژیم صهیونیستی 
موضع گرفته اند. اظهارات هیلی در حالی بیان شده که 
آمریکا قطعنامه شورای امنیت برای انجام تحقیقات 

درباره این خشونت ها را رد کرد.
تصمیم »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
ماه دسامبر)آذرماه( برای به رسمیت شناختن قدس 
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی مورد استقبال 
مقامات صهیونیســت و گروه های اندک حامی این 
رژیم قرار گرفت. اما جامعه بین المللی و بسیاری از 
ســران کشور های عرب و مسلمان در سراسر جهان 
)به غیر از امارات، عربستان، بحرین و مصر( به شدت 
از دولت آمریکا انتقاد کرده و بعضا سفرای این رژیم 

را اخراج کرده اند.

پس از قتل ۶3 فلسطینی ظرف چند ساعت
نیکی هیلی: اسرائیل خویشتنداری کرد

فلسطینی ها عذرخواهی کنند!

سرویس خارجی-
کره شمالی در قبال زیاده خواهی های آمریکا و 
اظهارات گستاخانه مشاور امنیت ملی کاخ سفید 
واکنش قاطع نشان داد و اعالم کرد به هیچ عنوان 
برنامه هســته ای خود را در مقابــل امتیازات 
اقتصادی آمریکا متوقف نخواهیم کرد، چرا که ما 

لیبی یا عراق نیستیم.
خبرگزاری رســمی کره شمالی اعالم کرد که این 
کشور درصورت پافشاری آمریکا به کنار گذاشتن برنامه 
هســته ای در نشست با ترامپ تجدیدنظر خواهد کرد. 
پیونگ یانگ اعالم کرد که هرگز برنامه هســته ای خود 
را در مقابــل تجارت اقتصادی بــا آمریکا کنار نخواهد 

گذاشت.
»کیم گیو گوان«، معاون وزیر خارجه کره شمالی 
با صدور بیانیه ای مطبوعاتی، به صورت مشخص »جان 
بولتون«، مشاور امنیت ملی آمریکا را هدف انتقاد قرار 
داد. در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: نشست آتی 
آمریکا، کره شــمالی قدمی بزرگ به سمت تنش زدایی 
در شبه جزیره کره و ساخت آینده ای بزرگ خواهد شد. 

در واکنش به زیاده خواهی های آمریکا

کره شمالی: سالح های اتمی خود را نابود نمی کنیم

نیروهای ارتش سوریه و مقاومت در ادامه پیشروی های خود 
در جنوب پایتخت این کشور، منطقه راهبردی »الحجر االسود« 
را که مهمترین پایگاه گروه تروریستی »داعش« محسوب می شد، 

تحت کنترل درآوردند.
نیروهای ارتش سوریه و مقاومت که عملیات آزادسازی منطقه راهبردی 
و حســاس »الحجر االسود«  را اول اردیبهشت آغاز کرده بودند، باالخره 
دیروز توانستند بر این منطقه مسلط شوند. گروه موسوم به دیده بان حقوق 
سوریه که وابسته به مخالفان دولت دمشق است، نیز این خبر را تأیید کرد.

پیــش از این نیــز دو منطقه »القــدم« و »الجزیــره« در مجاورت 
»الحجراالسود« به دست نیروهای دولتی سوریه از اشغال تروریست های 
داعش خارج شــده بود. علت پیشــروی آرام ارتش ســوریه در مناطق 
الحجراالســود، الجزیره و القدم، تراکم باالی ســاختمان های مسکونی و 
جمعیت زیاد این مناطق عنوان شده است. به گفته ناظران، تسلط ارتش 
ســوریه بر حجراالسود، ضربه مهلکی را به داعش در سراسر سوریه وارد 
کرده اســت. خبرهای تکمیلی از »الحجراالسود« حاکی است، نیروهای 
ارتش عالوه بر کشف کارگاه های ساخت بمب و خمپاره، مقادیر زیادی مواد 
شیمیایی نیز از مخفیگاه ها و انبارهای داعش در این منطقه کشف کرده اند.

از استان »حمص« نیز خبر رسیده، سه شنبه تعدادی اتوبوس وارد حومه 
شمالی حمص شده اند تا شماری از افراد مسلح را از منطقه خارج کنند. 
این افراد طی توافقی که با دمشق داشته اند، به همراه اعضای خانواده شان 

از حمص راهی شمال سوریه می شوند.
ادامه نبرد تا پیروزی کامل

از سوی دیگر »بشار جعفری«، رئیس هیئت سوریه در مذاکرات آستانه، 
تاکید کرده نبرد با تروریســت ها تا آزادسازی کامل تمام خاک سوریه از 
تروریسم ادامه می یابد. وی که در حاشیه مذاکرات آستانه سخن می گفت، 
از مذاکرات مذکور ابراز خرســندی و از ایران، روســیه و قزاقستان تشکر 
کرده  است. نهمین دور مذاکرات سوری-سوری با حضور نمایندگان ایران 

و روسیه، در آستانه برگزار شد.

اهتزاز پرچم سوریه بر فراز
مهم ترین پایگاه داعش در جنوب دمشق

ارتش یمن با  اشاره به ائتالف متجاوز به یمن 
به سرکردگی سعودی ها اعالم کرده آماده هدف 

قرار دادن متجاوزانی مانند امارات هستیم.
ارتش و نیروهای مردمی یمن همواره در سه سال 
گذشته با تعریف تاکتیک های جدید، ضربات سختی 
بــه متجاوزان وارد کرده اند. از ابتدای ســال میالدی 
جاری تشدید حمالت موشکی یکی از این تاکتیک ها 
بوده که تاکنون بیش از ۱۰۰ فروند موشک به سمت 
مواضع سعودی شلیک شده است. اکنون ارتش یمن 

از تاکتیک جدید خود خبر داده است.
تسنیم در همین ارتباط به نقل از شبکه تلویزیونی 
»الجزیره«، نوشت شرف لقمان سخنگوی ارتش یمن با 
 اشاره به ائتالف متجاوز به یمن به سرکردگی عربستان 

گفته:» گزینه های نظامی بی شمار است. 
از جملــه آنها هدف قرار دادن کشــورهایی نظیر 
امارات و کشورهای عرب دیگر حوزه خلیج فارس است 

که در تجاوزگری به یمن شرکت دارند.«
 وی افــزود:» مرحلــه آینده شــاهد اتفاق های 
غیرمنتظره جدیــدی در جبهه های نبرد خواهد بود؛ 
به ویژه در زمینه برد موشــک های بالستیک در کنار 

اعالم آمادگی ارتش یمن برای حمله به قلب امارات

رهبر ائتالف »سائرون« در نخستین موضع گیری پس از پیروزی 
در انتخابات پارلمانی، آمریکا را از دخالت در امور داخلی عراق، 

برحذر داشت.
»مقتدا صدر« در نخســتین موضع گیری خود نسبت به آمریکا، پس 
از پیروزی در انتخابات پارلمانی اخیر، علیه حضور »برت مک گورک« در 
عــراق موضع گرفت. مک گورک نماینده آمریکا در ائتالف بین المللی به 
اصطالح »ضدداعش« اســت. وی پیش از اعالم نتایج انتخابات، در عراق 

حضور یافت تا بر روند انتخابات دراین کشور تاثیر بگذارد. 
مقتدا صدر نیز در واکنش به این اقدام مک گورک گفت: حضور وی 
در عراق امری عجیب نیســت. )اما( مسئله قبیح این است که او در امور 
عراق دخالت می کند. اگر این مسئله ادامه داشته باشد، حضور او در عراق 

)تبدیل به( امری قبیح می گردد.
مقتدا صــدر که در پارلمان جدید عراق، بزرگ ترین ائتالف را دارد و 
ازطرف رئیس جمهور جدید، مامور تشکیل کابینه خواهد شد، اعالم کرده 
که به دنبال تشکیل یک دولت تکنوکرات است. دیگر شعارهای مقتدا صدر 
در کوران تبلیغات انتخاباتی نیز مثل توجه به اصالحات و دولت کارآمد، 

معطوف به مسائل داخلی عراق بوده است.
درمجمــوع، مقتدا صدر اگر بتواند ثبات سیاســی عــراق را به ثبات 
امنیتی موجود گره بزند، این کشور را وارد مرحله تازه ای خواهد کرد. اما 
احتمال ســنگ اندازی از خارج )ازطرف عربستان و آمریکا( و واگرایی در 
داخل )در دوران ائتالف سائرون( وجود دارد. وجود جریان واگرا درسائرون 
حتی ممکن است در روند تعیین نخست وزیر نیز مقتدا صدر را در آینده 
دچار دردسر بکند. در هرحال، اگر مقتدا صدر و ائتالف سائرون در مسیر 
تعیین نخست وزیر، دچار مشکل شود، ممکن است که سه جریان قدرتمند 
شیعی )الفتح، النصر و دولت قانون( با هم ائتالف کنند و ائتالف سائرون 

را تحت الشعاع قرار دهند.
در هر صــورت، میان اراده و عمل، فاصله وجود دارد؛ مقتدا صدر در 
توئیتر نوشت: ما در آستانه تشکیل یک دولت تکنوکرات هستیم، دولتی 
که دریچه ای برای رزق و روزی مردم خواهد بود، نه نصیبی جهت سرقت 
احزاب. اظهارات فوق، اراده رهبر ائتالف سائرون را برمال می کند و ظاهرا، 
وی قصد دارد وضع معیشــتی مردم را بهبود ببخشد. اما اینکه در عمل، 

باید منتظر ماند و مشاهده کرد که چه می شود.
سایر رویدادها

* »حیدر عبادی« نخست وزیر عراق، در واکنش به ناآرامی ها و تظاهرات 
پس از انتخابات در استان کرکوک، گفت که دولتش قصد بازشماری دستی 

انتخابات در این استان را دارد.
* کمیسیون عالی انتخابات عراق اعالم کرد، پنجشنبه )امروز( نتیجه 

نهایی انتخابات اعالم می شود.

در اولین واکنش پس از پیروزی در انتخابات

مقتدا صدر: به آمریکا اجازه مداخله 
در امور عراق را نمی دهیم

نیروهای ارتش افغانستان با به هالکت رساندن 300 تروریست 
طالبان، عناصر این گروه را از استان »فراه« عقب راندند. این استان 

در آستانه سقوط بود.
عناصر طالبان که قصد داشــتند اســتان فراه در غرب افغانستان را 
اشــغال کنند، نتوانستند مقابل ارتش و نیروهای دولتی دوام بیاورند و با 
برجا گذاشتن ۳۰۰ کشته، مجبور به فرار شدند. استان فراه با ایران ۳۰۰ 
کیلومتر مرز مشترک دارد.به گفته منابع محلی در استان فراه، شمار کل 
کشته های نیروهای دولتی، ۲۵ تن بوده است. ۱8 تن از این نیروها سه شنبه 

بر اثر انفجار انتحاری، جان باختند.
»عبدالبصیر سالنگی« استاندار فراه دیروز اعالم کرد ساعت پنج صبح 
امروز طالبان از شهر فراه بیرون رانده شد و شهر به حال عادی بازگشت.

سقوط یک شهرستان
»عارف رحمانی« نماینده مردم استان »غزنی« در پارلمان افغانستان اما 
اعالم کرده، شهرستان »جغتو« در این استان به دست عناصر طالبان افتاده 
است. به گفته وی شهرستان »زنخان« این استان نیز هدف حمله طالبان 
قرار گرفته است. رحمانی شمار تلفات نیروهای دولتی در این حمالت را 

۱8 نفر و کشته های طالبان را نیز هفت تن اعالم کرد.

ضمن هالکت 300 عضو طالبان اتفاق افتاد

شکست سنگین طالبان در عملیات ارتش افغانستان
استان »فراه« نجات پیدا کرد

 شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسالمی نیجریه  به همراه همسرش 
از پایتخت بــه »کادونا« منتقل، و در دادگاه ایالتی این شــهر 

پشت درهای بسته محاکمه شد.
ارتش نیجریه از زمان یورش به حسینیه شیعیان که به شهادت نزدیک 
به ۲ هزار و زخمی شدن صدها تن منجر شد شیخ زکزاکی و همسرش را 
زندانی کرده است. سال گذشته دادگاه عالی نیجریه حکم آزادی وی را به 
دولت ابالغ کرد ولی ارتش نیجریه هنوز نه تنها شیخ زکزاکی را آزاد نکرده 

بلکه هر روز اتهامات جدیدی را نیز به وی منتسب می کند.
 بر اســاس گزارش ها روز سه شــنبه  زکزاکی و همسرش از »ابوجا« 
پایتخت نیجریه به دادگاه عالی ایالتی »کادونا« منتقل شــدند تا در آنجا 
محاکمه شوند. ســالن دادگاه با نظامیان و سربازان تحت محافظت قرار 
گرفته بود و اجازه ورود به رســانه ها داده نشد. »داری بایرو« مدیر پیگرد 
عمومی ایالت کادونا گفته قرار بود زکزاکی رســماً محاکمه شود اما دیگر 
متهمان حاضر نبودند و رســیدگی به این پرونده تا ۲۱ ژوئن)۳۰ تیرماه( 
به تعویق افتاد. وی توضیح داد که زکزاکی در بازداشــت سرویس امنیت 

ایالتی کادونا نگه داشته می شود.
یک عضو جنبش اسالمی نیجریه درباره دلیل محاکمه شیخ زکزاکی 
گفته: »شیخ زکزاکی  در تماس تلفنی چند روز پیش با محمد زکزاکی یکی 
از فرزندان خود خاطرنشان کرده بود که اخیرا یک نماینده از دادگاه ایالتی 
کادونا احضاریه ای مبنی بر متهم بودن ایشــان در قتل به محل بازداشت 
رهبر جنبش اســالمی نیجریه آورده است که این احضاریه توسط شیخ 
زکزاکی رد شــده است«. وی اظهار داشت: »شیخ زکزاکی در این تماس 
تلفنی تاکید کرده بود که دولت قصد دارد با فشــار عربستان ایشان را به 
شهادت برساند.« این دومین باری است که رهبر جنبش اسالمی نیجریه 
بعد از بازداشت، در مأل  عام مشاهده می شود. پیش از این، زکزاکی پس از 
حضور در بیمارستان اجازه یافته بود با خبرنگاران گفت وگو کند. حضور 
رســانه ای شــیخ زکزاکی پس از آن صورت گرفته بود که با باال گرفتن 
نگرانی ها درباره وضعیت سالمت او، چندین تظاهرات در شهرهای مختلف 
نیجریه در حمایت از رهبر جنبش اســالمی نیجریه برگزار شد.»مکسول 
کیون« وکیل زکزاکی در این باره  به خبرگزاری فرانسه گفته: »وضعیت 
سالمت او در حال بدتر شدن است و اگر فرصت مالقات با وی را داشتید، 
این امر واضح و روشــن اســت«. وی ادامه داد که »وضعیت بینایی شیخ 
زکزاکی هم ضعیف اســت« و در ادامه توضیح داد: »او برای راه  رفتن به 
عصا نیاز دارد. همسرش با یک عصا راه می رود، به طرز بسیار بدی گلوله 

به پای وی اصابت کرده است«.

محاکمه شیخ زکزاکی پشت درهای بسته
از سر گرفته شد

رئیس جمهور روسیه در نشستی با مقام های ارشد نظامی این 
کشور گفت، تســلیحات جدید روسیه از جمله یک مجموعه از 
سالح های هسته ای جدید امنیت این کشور را برای چندین دهه 

آینده تضمین خواهد کرد.
امنیــت ابعاد گوناگونی دارد؛ از نظامی گرفته تا سیاســی، اقتصادی، 
اجتماعی، زیست محیطی و امنیت انسانی اما به دلیل غالب بودن جنبه 
نظامی در مناسبات کشورها بیشتر سیاستمداران بر ابعاد نظامی امنیت 
تاکید می کنند. برای تضمین امنیت نیز غالباً روی سالح های هسته ای و 

استراتژیک تاکید می شود.
بر اســاس همین منطق والدیمیر پوتین در اظهاراتی در جریان یک 
نشست با مقامات ارشد نظامی روسیه که در »سوچی« برگزار شده  گفت: 
»سالح های جدیدی که در سال جاری میالدی رونمایی کردیم به میزان 
چشمگیری قابلیت های نظامی روسیه را افزایش داده و یک توازن راهبردی 

را برای چند دهه تضمین خواهد کرد.«
رئیس جمهور روســیه چندی پیش اقدام به معرفی یک مجموعه از 
ســالح های مختلف از جمله تسلیحات هسته ای جدید کشورش کرد که 
به گفته او »به هیچ وجه قابل رهگیری از سوی سامانه های دفاع موشکی 
نیســتند.« پوتین خاطر نشان کرد: »باید به زرادخانه راهبردی هسته ای 
روسیه مجموعه های موشک های بالستیک قاره پیمای جدید یارس اضافه 

شود و این موشک ها جایگزین موشک های قدیمی تر توپول شوند.«
رئیس جمهور روســیه این را هم گفت که »۱4 یگان موشکی روسیه 
قرار اســت سیستم های موشکی قاره پیمای یارس را به زودی به منظور 
جایگزینی سیستم های قدیمی توپول دریافت کنند.« این در حالی است 
که پوتین چندی پیش گفته بود که خواهان رقابت تســلیحاتی نیست. 
او اما در عین حال هشــدار داده بود کشورش نسل جدیدی از سالح های 

»شکست ناپذیر« برای محافظت از خودش در اختیار گرفته است.
پوتین در بخش دیگری از اظهاراتش اضافه کرد: »توســعه تسلیحات 
همچنان یک اولویت اصلی روســیه باقی خواهــد ماند.« او همچنین به 
یکســری سیستم های تسلیحاتی قدرتمند دیگر روسیه از جمله سیستم 
دفاع هوایی و موشکی S-۵۰۰ که گفته شده قابلیت خنثی سازی اهداف 

در فضا را نیز دارد،  اشاره کرد.

»تضمین امنیت با سالح های مدرن«
استراتژی پوتین برای مقابله با دشمن

اما پیش از این نشست اظهارات 
لجام گسیخته ای در آمریکا مطرح 
می شود که باعث تحریک طرف 
دیگر مذاکره می شود و من کاماًل 
ناامید شده ام و این اظهارات نشانه 

رفتاری کاماًل ناعادالنه است.
به گزارش تســنیم، مقامات 
بلندپایــه کاخ ســفید و وزارت 
اخیراً  بولتــون،  ازجمله  خارجه 

درباره خلع ســالح کره شمالی مانند آنچه که در لیبی 
اتفاق افتاد حرف زدند و گفتند که تسلیحات هسته ای، 
موشک ها و تسلیحات بیوشیمیایی باید از کره شمالی 
خارج شــود. آنهــا همچنین در مورد برچیده شــدن 
تسلیحات هسته ای به عنوان قدم اول و حرکت متقابل 
آمریکا پس از آن صحبت کرده اند. به گفته معاون وزیر 
خارجه کره شــمالی، این اظهارات نشان دهنده تمایل 
طرف آمریکایی برای انجام مذاکره نیست، بلکه نشانه 
حرکت شــیطانی برای تحمیل سرنوشت لیبی و عراق 

بر کشور کره شمالی است.

در ادامه این بیانیه آمده اگر دولت ترامپ از گذشته 
درس نگیرد و به توصیه های بولتون درباره روش خلع 
ســالح گوش کند، آینده روابط آمریــکا ، کره کاماًل 

مشخص است.
دراین بیانیه تاکید شده است: ما تاکنون برای خلع 
سالح شــبه جزیره کره، تمایل خود را نشان داده ایم و 
بارها مشخصاً اعالم کرده ایم که پیش شرط خلع سالح 
پایان سیاســت خصمانه علیه کره شمالی و تهدیدات 
هســته ای و باج خواهی آمریکاســت. اما اکنون آمریکا 
راهکارهای روشــنفکرانه کره شمالی را نشانه ضعف ما 

تلقی کرده و طوری مســائل را نشان می دهد که گویا 
این نشست نتیجه تحریم ها و فشار است. آمریکا طوری 
تبلیغ می کند که گویا در صورت کنار گذاشتن تسلیحات 
هسته ای از طرف ما، این کشور امتیازات اقتصادی در 
اختیارمان قرار می دهد. اما ما هیچ وقت منتظر حمایت 
اقتصادی آمریکا برای بازسازی های اقتصادی نبوده ایم 
و در آینده نیز هرگز چنین راهی را نخواهیم رفت. این 
بیانیه پس از آن منتشــر شد که جان بولتون در یک 
مصاحبه تلویزیونی گفت: اگر کره شمالی واقعاً می خواهد 
به وعده اش درباره متوقف کردن آزمایش های هسته ای 
عمل کند، باید تســلیحات هسته ای این کشور به طور 
کامل برچیده شده و این تسلیحات به شرق ایالت تنسی 
)آمریکا(منتقل شود، جایی که وزارت انرژی آمریکا یک 
آزمایشــگاه ملی و یک مجتمع تسلیحات هسته ای در 
اختیار دارد. پیونگ یانــگ همچنین، دیدار و مذاکره 
با مقامات ســئول که قرار بود دیروز انجام شود، را لغو 
کرد. علت این تصمیم پیونگ یانگ، برگزاری رزمایش 
مشــترک آمریکا و کره جنوبی در آب های شبه جزیره 

کره اعالم شد.

ماموریت  کــه  پهپادهایی 
آنها از عملیات شناســایی 
تا بمباران اهداف نظامی را 
در بر خواهد گرفت.« واحد 
موشکی ارتش و کمیته های 
مردمــی یمن از زمان آغاز 
تجاوز همه جانبه عربستان و 
هم پیمانانش به یمن، دهها 
حیاتی  اهدافی  به  موشک 
در داخل و عمق عربستان 
از جمله شهر ریاض شلیک 
کرده است. به دلیل همین 

حمالت عربستان طرح »اعالم خطر« را در شهرهای 
خود به اجرا درآورده است.

توافق عربستان و امارات برای تجزیه یمن
از سوی دیگر خبر رسیده در حالی که عربستان و 
امارات مدعی  هستند برای بازگرداندن قدرت به »عبد 
ربه منصور هادی« رئیس جمهور مســتعفی و فراری، 
به یمن حمله کرده اند اما اکنون در چهارمین ســال 
جنگ، خبرها از تقسیم جنوب این کشور میان ریاض 

و ابوظبی حکایت می کند.
به گزارش فارس، پس از چند هفته اختالف امارات 
با دولت مستعفی یمن، امارات و عربستان توافق کردند 
جزیره معروف »ســقطری« در جنوب یمن به مدت 
پنج ســال به عربستان واگذار شود و در مقابل، دولت 
مورد حمایت عربســتان در جنــوب منحل و دولتی 
حامی سیاست های ابوظبی کنترل جنوب یمن را در 

اختیار بگیرد.

 منابع آگاه  می گویند »خالد بحاح« نخســت وزیر 
مستعفی یمن که از حامیان نیروهای امارات به شمار 
می رفت، در آســتانه تکمیل اسامی وزرایش در دولت 
آتی در عدن )جنــوب( و جایگزین کردن این دولت 
بــه جای دولــت »بن دغر« اســت؛ دولتی که تحت 
حمایت ریاض است. پایگاه خبری »الصحافهًْ الیمنیهًْ« 
در گزارشــی اختصاصی به نقل از این منابع نوشته:» 
امارات، به ریاض ابالغ کرده که نیروهایش را از جزیره 
»سقطری« تنها در مقابل انحالل دولت »بن دغر« و 
اعالم نخســت وزیری مجدد خالد بحاح که همسو با 

امارات است، خارج خواهد کرد.«
گفته می شــود که امارات با عربستان توافق کرده 
اداره جزیره سقطری به مدت پنج سال به ریاض واگذار 

شود و پس از آن به امارات بازگردد. 
امارات برای خروج از بحران کنونی در ســقطری 
به این توافق روی آورده و ضمن اینکه بر اســاس این 
توافق دولت بن دغر )مورد حمایت عربستان( نیز منحل 
می شود و سیطره کامل استان های جنوبی به دولتی 
واگذار خواهد شــد که کامال همسو با امارات و به دور 

از سیاست های حزب »االصالح« در جنوب است.

یونان یمن انگلیس


