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پایانآمریکا

روزهای سخت آمریکا در راه است

قمار ترامپ
برای فرار از رسوایی جنسی

عبدالباری عط�وان :تصمیم
دولت آمریکا مبنی بر تعلیق
برنام��ه خ��روج نیروه��ای
آمریکایی از س��وریه تا تحقق
اه��داف مورد نظ��ر ،به معنی
تغییر سیاست کنونی آمریکا و برنامهریزی برای
مرحله تش��دید مواضع جدید است که چه بسا
محور آن بر سرنگونی نظام حاکم سوریه متمرکز
شود .شمار نیروهای آمریکایی در سوریه  2هزار
نفر اس��ت که در ش��رق فرات مستقر هستند و
از نیروه��ای کرد س��وریه دموکراتیک حمایت
میکنند و بعید نیس��ت نقش��ه جدی��د آمریکا
افزایش این نیروه��ا و تقویت ائتالف با کردها و
سپس گام نهادن در مسیر اجرای تعهدات خود
مبنی بر تش��کیل موجودیت مس��تقل ُکرد در
منطقه شمال شرقی سوریه یا همان قامشلی و
حسکه تا عینالعرب ،الباب جرابلس و نیز عفرین
باش��د .با در نظر گرفتن اینک��ه دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا در  7س��ال گذشته 70
میلیارد دالر در سوریه هزینه کرد و با این وجود
نتوانست نظام حاکم این کشور را سرنگون کند
و اکنون نیز پس از تغییر معادالت میدانی سوریه
به ضرر متحدان آمریکا ،کار واشنگتن سختتر
شده است ،باید پرسید آیا نقشه جدید این کشور
در پرتو حضور روسیه و ایران و حمایت از دولت
سوریه موفق خواهد ش��د؟ این وضعیت آمریکا
نشانه سردرگمی و گام نهادن در مسیر تالشهای
بیحاصل برای تحقق اهداف ناامیدکننده است
ام��ا خط��ر آن در تعداد تلف��ات جانی احتمالی
در س��وریه اس��ت آن هم در شرایطی که جنگ
س��رد بین آمریکا و روسیه شدت گرفته و موعد
اعالم تصمیم آمریکا مبنی بر احتمال لغو توافق
هستهای با ایران (برجام) نیز نزدیک است .آمریکا
بی��ش از  170هزار نظامی را راه��ی عراق کرد
اما در برابر عملیات مقاومت نتوانست بایستد و
تاب تحمل تلف��ات جانی را نیاورد به این معنی
که عالوه بر زیانهای سنگین مالی 5 ،هزار نفر
کشته و  30هزار نفر نیز زخمی شدهاند بنابراین
باید پرس��ید آیا  2هزار سرباز میتوانند در برابر
مقاومت جدید که به سرعت در حال شکلگیری
برای رویارویی با این نیروها هستند ،بایستند؟ به
هر حال باید گفت ترامپ با آتش بازی و بر س��ر
جان سربازان کشورش قمار میکند تا نگاهها را
از رسواییهای داخلی سیاسی و جنسی منحرف
کن��د به این امید که بتوان��د در قدرت بماند اما
در  2حال��ت ن��اکام خواهد مان��د .در این میان
باید توجه داش��ت که اوضاع س��وریه به سرعت
به نفع محور س��وری -ایرانی -روسی -حزباهلل
لبنان در حال تحول اس��ت؛ محوری که چیزی
برای از دس��ت دادن ندارد و در زمینه مقاومت و
جنگ در تمام شیوهها و انواع آن مهارت زیادی
به دست آورده اس��ت و بیتردید ماههای آینده
برای آمریکا بسیار سخت خواهد بود و نه فقط در
سوریه بلکه در عراق نیز زیانهای زیادی را برایش
رقم خواهد زد .بعید نیست اسرائیل و البیهای
تحت حمای��ت آن در پس این ائتالف راهبردی
آمریکایی در سوریه قرار داشته باشند ،زیرا اکنون
به دلیل فروپاش��ی روابط خود بویژه با روسیه به
دنب��ال حمله اخیر به ف��رودگاه  T4در ترس به
سر میبرد و عالوه بر این حضور ایران در سوریه
تقویت شده ،بنابراین سوالی که مطرح میشود
این است :کدام طرف هزینههای این نقشه آمریکا
را تامین خواهد کرد؟ پاسخ این سوال را به درک
و برداشت شما میسپاریم ،زیرا کامال روشن است
و برای پی بردن به آن زحمت زیادی الزم نیست.
کارزار شام

طرح استقرار نیروی عربی
برای جایگزینی آمریکاییها

نش��ریه والاس��تریت ژورنال گ��زارش داد
ترامپ خواس��تار جایگزینی نیروهای آمریکایی
در س��وریه با ارتش کشورهای عربی است .جان
بولتون ،مش��اور امنیت ملی جدی��د ترامپ به
تازگی با عباس کامل ،سرپرست اداره اطالعاتی
مص��ر تماس گرفته و نظر قاه��ره در این رابطه
را جویا ش��ده اس��ت .منابع آگاه به والاستریت
ژورن��ال گفتهاند که دولت آمری��کا این طرح را
با دیگر کش��ورهای حوزه خلیجف��ارس هم در
میان گذاش��ته اس��ت .یک مقام آگاه دولتی در
این رابطه میگوید :از عربستانس��عودی ،قطر
و امارات برای حمایت مالی و نیز مش��ارکت در
این طرح کمک خواس��ته شده است .طبق این
گ��زارش ،ایده جایگزینی نیروهای آمریکایی در
سوریه ،نظر اریک پرینس تاجر و موسس شرکت
بلکواتر را جلب کرده اس��ت .او فردی است که
به امارات و سومالی برای ایجاد نیروهای امنیتی
کمک رس��انده بود .پرینس روز دوشنبه گفت
مقامهای عربی به صورت غیرمستقیم با او برای
بررسی چشمانداز تش��کیل یک نیروی نظامی
برای استقرار در سوریه تماس گرفتهاند اما وی
همچنان منتظر تصمیم ترامپ است.

وطن امروز

چگونه سعودی مفتضحانهترین نشست اتحادیه عرب را میزبانی کرد؟

راز لغو سفر امیر قطر به عربستان

نشس��ت س��ران اتحادی��ه ع��رب در
عربس��تان تبدیل به یک افتضاح سیاسی
کامل برای رژیم س��عودی و حاکم مرتجع
عربی شد .رس��واییهایی چون فرار سران
عرب��ی از ریاض به ش��هرک شیعهنش��ین
دمام از ترس موش��کهای یمنی گرفته تا
افشای توطئه بنسلمان ،ولیعهد سعودی
برای ترور امیر قط��ر و همچنین یادآوری
مساله فراموش شده «فلسطین» به حکام
عرب��ی توس��ط رئیسجمهور یک کش��ور
مسیحی یعنی روس��یه باعث شد اجالس
بیس��ت و نه��م س��ران عربی ب��ه یکی از
ننگینترین نشس��تهای تاری��خ اتحادیه
عرب تبدیل ش��ود .این در حالی است که
رد دعوت رسمی رژیم سعودی از امیر قطر
برای شرکت در نشست سران عرب از سوی
بنحمد ،تبدیل به یک جنجال سیاس��ی
جدید ظ��رف روزهای اخیر ش��ده و حتی
واکن��ش عصبی برخی رس��انههای دولتی
عربس��تانی و مقامات اماراتی را هم در پی داش��ته
است .در این میان گزارش سرویس اطالعاتی قطر
از این معمای سیاس��ی رازگش��ایی کرد .به نوشته
روزنامه انگلیسی دیلیمیرر ،شیخ تمیم بنحمد در
ابتدا دعوت رسمی پادشاه سعودی برای شرکت در
نشست دمام را پذیرفت و به ریاض اطالع داد در این
نشست شرکت خواهد کرد اما روز بعد و در آستانه
افتتاح اجالس ،تغییر لحن وزیر خارجه س��عودی
درباره موضوعات اصلی اجالس که هیچ نش��انی از
بحث مصالحه عربس��تان و شرکایش با قطر در آن
دیده نمیش��د ،از تغییرات خارج از برنامه حکایت
داش��ت .حال فاش میشود شیخ تمیم یک ساعت
و ربع مانده به آغاز نشس��ت اعالم کرد سفرش به
عربس��تان را لغو کرده اس��ت .تصمیم او بر مبنای

تجاوز موشکی غیر مشروع انگلیس به سوریه با
همراهی آمریکا و فرانسه ،دولت ترزا میرا به دردسر
ی و کابینهاش روز دوشنبه در
انداخته است .ترزا م 
جلس��ه پاس��خگویی به پارلمان بریتانی��ا با چنان
واکنش تندی از اپوزیس��یون مواجه شد که حتی
دولت تونی بلر در زمان اشغال عراق در بزرگترین
عملیات نظامی تاریخ معاصر غرب در سال 2004
نیز چنین سطحی از بیحیثیتی سیاسی را تجربه
نکرده بود .با آنکه اکثریت محافظهکاران در نشست
دوش��نبه وستمینس��تر تمام تالش خود را برای
همراهی با توضیحات نخستوزیر مقابل قانونگذاران
انج��ام دادند ام��ا پایان این نشس��ت بهزعم اغلب
رسانههای جزیره حتی رسانههای راستگرا با ایجاد
تصویری منفی از حمله خودسرانه ارتش انگلیس به
شامات همراه بود .می که طبق روال سنتی مجلس
ع��وام بریتانیا وارد مس��ابقهای از خطابهها با رهبر
حزب کارگر و اپوزیسیون یعنی جرمی کوربین شده
بود تالش کرد توجیه کند که حمله بامداد ش��نبه

منزوی ک��ردن آن به لح��اظ جغرافیایی،
در آس��تانه اجالس سران اتحادیه به آتش
ن زده اس��ت.
اختالفات ریاض با دوحه دام 
«محمد بنعبدالرحمن» وزیر خارجه قطر
که باید در دمام عربس��تان میبود مجبور
ش��د درباره طرح محاصره آبی کشورش و
طرد آن از شورای همکاری خلیجفارس با
شبکه فاکسنیوز مصاحبه کرده و فرمان
ترامپ ب��رای وحدت کش��ورهای عربی را
یادآوری کند .حال آنکه ترامپ ،بارها همین
شیخنشینها را گاوهای شیرده و کشورهایی
طفیلی خوانده است.
■■تأکید پوتین بر مسأله فلسطین

یافتههای وحش��تناک سرویس اطالعاتی قطر بود
مبن��ی بر احتمال ترور امیر در خاک عربس��تان و
انداختن آن به گردن داعش .به گزارش دیلیمیرر،
همانند گروگانگیری نخستوزیر لبنان در ریاض،
اینجا هم ردپای ولیعهد س��عودی در عملیات ترور
امیر قطر دیده میشود .گویا بنسلمان بر این باور
بود که تنها راه تحمیل ش��روط عربس��تان بر قطر
کش��ته شدن امیر آن است و کس��ی که پس از او
قدرت را در دس��ت بگیرد تسلیم شروط عربستان
و امارات خواهد شد .طبق برآورد دستگاه اطالعاتی
قطر چنانچه شیخ تمیم ترور میشد ،زمینه کودتا
در این شیخنشین کوچک خلیجفارس مهیا میشد
و افسرانی که تمایالت سعودی دارند از طریق روابط
با سرویس اطالعاتی س��عودی کنترل اوضاع را به

رهبر حزب کارگر ،نخستوزیر انگلیس را در پارلمان بیحیثیت کرد

«می» دنبالهرو هوسهای ترامپ است!

حمله برای مقابل��ه با تمایل
دولت بش��ار اسد در توسل به
سالحهای شیمیایی انجام شد
و قص��د از ای��ن حمله ،تغییر
رژیم نبوده است .نخستوزیر
انگلی��س در ای��ن نشس��ت
بارها بدون ارائه س��ند ،دولت سوریه را به استفاده
از سالحهای ش��یمیایی متهم کرد و نوک پیکان
اتهامزنیهای خود را به سمت روسیه هم گرفت .اما
وقتی تریبون به دست کوربین افتاد او موشکباران
م��یرا با واژههایی کوبنده آغاز کرد و اقدام نظامی
در س��وریه را غیرقانونی و بدون مجوزهای داخلی
انگلیس و بینالمللی و ناقض منش��ور ملل متحد
دانست .س��پس در یکی از بیسابقهترین حمالت

شلیک موشک یمنیها به نیروگاه برق
در جنوب عربستان
نیروه��ای جنبش انص��اراهلل یم��ن در ادامه
حم�لات خود علیه عربس��تان ،دوشنبهش��ب با
موشک بالس��تیک منطقه نجران در جنوب این
کش��ور را هدف قرار داد ،این در حالی اس��ت که
ریاض مدعی اس��ت این حمله را دفع کرده است.
این ششمین موشکی است که طی  5روز گذشته
نیروهای انصاراهلل به مناطق عربس��تان در مرز با
یمن ش��لیک کردهاند .منابع یمنی اعالم کردند
نیروی موشکی انصاراهلل موشک بالستیکی از نوع
«بدر » ۱را به نیروگاه برق منطقه نجران شلیک
کرده است .ائتالف عربستان نیز طبق عادت مدعی
شده س��امانه دفاع هوایی این کشور این موشک

را رهگیری کرده اس��ت .در واکنش به این حمله
ائتالف تحت رهبری عربستان هشدار داده که اگر
انصاراهلل بخواهد دوباره از پهپاد برای حمالت علیه
عربستان استفاده کند با پاسخ کوبنده و دردناکی
مواجه خواهد ش��د .حمالت موشکی ارتش یمن
(وابس��ته به انصاراهلل) به مناطقی در عربس��تان
سعودی طی ماه جاری میالدی (آوریل) افزایش
یافته اس��ت .صالح الصماد ،رئیس ش��ورایعالی
سیاسی یمن ،هفته گذشته طی اظهاراتی تأکید
کرد در دوره آتی عربس��تان را به ش��کل روزانه با
موش��ک بالس��تیک هدف قرار خواهد داد و سال
« ۲۰۱۸سال سرنوشت» برای ریاض خواهد بود.

حمالت سایبری به فرودگاه نظامی الشعیرات
تجاوز اخی��ر تروئیکای غربی به س��وریه در
بامداد ش��نبه در واکنش به حمالت ش��یمیایی
ادعایی در دوما ،سبب تهییج سران اسرائیل شده
و بر دامنه حمالت موش��کی و موضعگیریهای
تهدیدآمیز آنان علیه محور
مقاومت افزوده است .بامداد
دی��روز منابع س��وری اعالم
کردند چند فروند موش��ک
به حمص و دمش��ق شلیک
شد که پدافند هوایی ارتش
سوریه توانست آنها را رهگیری و در هوا منهدم
کند .خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) در اینباره
گزارش داد چند موشک وارد حریم هوایی استان
حمص شد که سامان ه پدافند هوایی مقابله و آنها
را رهگیری کرد .س��تاد تبلیغات مرکزی جنگ
تصریح کرد این موش��کها به س��مت فرودگاه
هوایی الش��عیرات در حومه حمص شلیک شد
که توسط س��امانه پدافند هوایی رهگیری شد.
ی��ک مق��ام نظامی نی��ز تصریح ک��رد  3فروند

دستمیگرفتند.
ت و نهمی��ن دور اج�لاس س��ران عرب
بیس�� 
روز یکش��نبه در حالی در عربس��تان برگزار ش��د
ک��ه از بیش از  ۱۰ماه از اختالفات ش��دید بین 4
کش��ور عربس��تان ،امارات ،بحرین و مصر با قطر و
قطع روابط دیپلماتیک آنها در کنار بس��ته شدن
تم��ام گذرگاههای زمینی ،دریای��ی و هوایی با این
شیخنشین کوچک میگذرد و عضویت جمهوری
عربی سوریه در اتحادیه عرب همچنان تحت نفوذ
آمریکا و اسرائیل در حالت تعلیق است.
در حقیقت نهتنها خبری از عادیسازی روابط
می��ان این کش��ورهای عربی نیس��ت بلک��ه رژیم
عربستان با آغاز پروژه احمقانه کانال دریایی سلوی
به منظور تبدیل ش��بهجزیره قطر به یک جزیره و

موشک هم به سمت فرودگاه نظامی الضمیر در
ریف دمشق شلیک شده که پیش از رسیدن به
زمین ،توسط س��امان ه پدافندی هدف قرار داده
ش��د .طبق اعالم این منبع 6 ،فروند موشک نیز
به س��مت ف��رودگاه نظامی
الش��عیرات ش��لیک شد که
تمام این موش��کها توسط
پدافند هوایی ارتش سوریه
منهدم شد .ساعاتی پس از
انتش��ار این اخب��ار ،یکی از
فرماندهان سوری اعالم کرد شب گذشته هیچ
حمله جدیدی به این کش��ور انجام نشد .وی به
خبرگزاری رویترز اعالم کرد یک هشدار اشتباه
سبب ش��لیک موش��ک توس��ط پدافند هوایی
سوریه ش��د که حمله سایبری مشترک توسط
آمریکا و رژیم صهیونیستی به سامانه رادارهای
س��وریه علت این اشتباه بوده است .این فرمانده
س��وری خاطرنش��ان کرد کارشناسان روس در
حال بررسی این مساله هستند.

لفظ��ی سیاس��ی در تاری��خ
معاصر وستمینستر خطاب
ی گفت« :نخس��توزیر
ب��ه م 
باید نس��بت به ای��ن پارلمان
مسؤول و پاس��خگو باشد نه
اینکه ب��ه ه��وا و هوسهای
رئیسجمهور آمریکا پاسخ دهد» .این جمله بشدت
خانم نخس��توزیر را برآشفت .او در دفاع از خود و
اینکه این حمله را به میل آمریکاییها انجام نداده
توضیحاتی مکرر داد اما به وضوح جریان نشس��ت
از دس��ت او و محافظهکاران حامیاش خارج شده
و به دست رهبر حزب کارگر افتاد .کوربین سپس
موضوع را از س��وریه به یمن کشاند و حمایتهای
کابینه میاز جنایتهای جنگی عربستانسعودی

اتحادیه عربی تحت فرمان راننده ناشی
س��عودی و تحت بردگی ترامپ دیوانه به
چنان فالکت��ی افتاده ک��ه رئیسجمهور
روسیه دیروز با پیامی به نشست سران آن،
به آنها پیشنهاد تضمین امنیتشان را داد.
پوتین نیز با بهرهگیری از تفرقه موجود در
جهان عرب و سیاس��ت متشتط آمریکا در منطقه
خاورمیانه فرصت را غنیمت شمرد و دیروز در پیامی
خطاب به س��ران اتحادیه عرب برای تأمین امنیت
منطقهای که آمریکا امنیت آن را مختل کرده است
اعالم آمادگی کرد .رهبر کرملین رهبران عربی را به
مرحله پساداعش و مشارکت در فرآیند فعالسازی
راهحل سیاسی و بازسازی و حل مشکالت جدی
در کشورهای عراق و سوریه فراخواند .جالب اینکه
پوتین در یک یادآوری شرمآور برای شیوخ عربی،
برخالف بس��یاری از این دستنش��اندگان که در
حال حذف صورتمس��اله فلسطین به خیال حل
نهایی مشکل هستند ،عادیس��ازی پایدار اوضاع
در خاورمیانه را بدون یافتن راهحلی ریشهای برای
مسالهفلسطینیانغیرممکندانست.
در یمن و اس��تفاده ریاض از بمبهای خوش��های
را زیر س��وال برد و پرس��ید« :آیا کشورهای دیگر
میتوانند فرودگاههای س��عودی را بمباران کنند
به خاطر اینکه آنها در حال اس��تفاده از بمبهای
خوش��های و فسفر س��فید در یمن هستند؟ آیا
امروز نخس��توزیر متعهد میشود که به حمایت
از ائتالف متجاوز س��عودی و فروش تسلیحات به
عربستانسعودی پایان دهد؟»
■■تظاهرات ضد جنگ در لندن

بدین ترتیب نخستوزیر انگلیس بدون گرفتن
تایید حمله به سوریه با مشروعیتی خدشهدار شده
از وستمینس��تر به خانه شماره  10بازگشت .این
در حالی بود که صدها نف��ر از اعضای پویشهای
ضدجن��گ در انگلی��س همزمان با حض��ور میو
کابینهاش در پارلمان مقابل ساختمان وستمینستر
تجمع کردند .این تظاهرات که روزنامه اکس��پرس
تعداد حاضران در آن را زیاد برآورد کرده اس��ت با
شعارهای ضددولتی همراه شد.

سرکوب هواداران شیخ زکزاکی و بازداشت  115شیعه
در نیجریه
پلیس و نیروهای امنیتی نیجریه با گلوله و گاز
اشکآور به هواداران و تجمعکنندگان برای آزادی
ش��یخ ابراهیم زکزاکی ،رهبر شیعیان این کشور
حمله و شماری را زخمی یا بازداشت کردند .شیخ
ابراهیم زکزاکی ،رهبر جنبش اسالمی نیجریه از
دسامبر  ۲۰۱۵در بازداشت دولتی به سر میبرد.
حامیان این ش��یخ ش��یعه در جریان یکس��ری
اعتراضات با ه��دف آزادی وی و در پی درگیری
روز دوشنبهش��ان با پلیس در ابوجا ،پایتخت این
کشور آفریقایی توس��ط ماموران دستگیر شدند.
در فیلمی منتشر ش��ده در رسانههای اجتماعی
مشخص است که پلیس با استفاده از گاز اشکآور

و آب پرفش��ار اقدام به متف��رق کردن معترضان
میکند .سخنگوی پلیس ابوجا در بیانیهای اعالم
کرد ۱۱۵ :تن از اعضای این جنبش اس�لامی در
مواجهه با پلیس دس��تگیر شدند .در همین حال
ابراهیم موسی ،سخنگوی جنبش اسالمی نیجریه
گفت پلیس برای متفرق ک��ردن اعتراضات یک
هفتهای از گاز اش��کآور ،آب پرفشار و گلولههای
واقعی اس��تفاده کرده و در جریان این اعتراضات
دستکم  ۳۰تن زخمی و  ۲۰۰تن بازداشت شدند
که وضعیت یکی از زخمیها وخیم گزارش شده
اس��ت .این سخنگو همچنین متعهد شد تا زمان
آزادی رهبرشان این تظاهرات ادامه یابد.

اوجگیری تنش میان روسیه و اسرائیل
مناس��بات اس��رائیل و روس��یه در حالی در
پی حمله موش��کی این رژیم به فرودگاه نظامی
 T4در حمص رو به تنش گذاش��ته که بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل طی سالهای اخیر،
پیوسته از هماهنگی نظامی
تلآوی��و با مس��کو و درک
خ��وب روس��یه از نیازهای
امنیتی اس��رائیل در سوریه
سخن میگفت .در واقع این
روسیه بود که با فاش کردن
حمله جنگندههای اسرائیلی به فرودگاه نظامی
 ،T4تنش در روابط را رقم زد .تلویزیون آمریکایی
«انبیس��ی» گزارش داده اس��ت که در حمله
بامداد دوشنبه این هفته ،اسرائیل اینبار روسیه
را بیخبر گذاشت .تنش میان مسکو و تلآویو بر
سر عملیات اسرائیل در س��وریه ،از  2ماه پیش
محسوس ش��د؛ زمانی که روسیه جنگندههای
مدرن رادارگریز سوخوی  57را در سوریه مستقر
کرد .یک سیاس��تمدار روسیه تلویحا در اینباره

گفته بود اس��تقرار این جنگندهه��ا «پیامی به
کشورهای همسایه سوریه است که گاه و بیگاه
و بیدعوت وارد حریم هوایی سوریه میشوند».
در حالیکه آویگدور لیبرمن ،وزیر جنگ اسرائیل
دوشنبه در مصاحبه با پایگاه
خبری «وآال» در اش��اره به
انتقادهای روس��یه از حمله
اخیر این رژی��م به فرودگاه
نظامی  T4در حومه حمص،
گفت« :آزادی عمل را کامل
حفظ خواهیم کرد .هرگ��ز محدودیتهایی که
منافع داخلیمان را هدف قرار دهد را برنمیتابیم.
ولی ما نمیخواهیم روسها را تحریک کنیم .ما
و روس��یه خط تماس باز در سطح افسران ارشد
داریم ».ناظران میگویند در حالیکه اس��رائیل
از احتمال خروج آمریکا از س��وریه نیز ناخشنود
اس��ت ،بروز تنشهای اینچنینی میان مسکو و
تلآویو ،به «زمینگیر ک��ردن» آزادی عمل این
رژیم در سوریه از سوی روسیه منجر میشود.
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انتقاد صدر از بیانیه اتحادیه عرب

رهب��ر جریان صدر در ع��راق در
اشاره به بیانیه پایانی نشست سران
اتحادی��ه عرب که نوک پیکان حمالت را علیه
ایران نشانه رفت ،اظهار داشت« :بیستونهمین
نشست س��ران اتحادیه عرب در حالی در شهر
ظهران عربستان به کار خود پایان داد که هیزم
در آت��ش افکند و تمام اهتمام خود را به نزاع و
درگیری با جمهوری اسالمی ایران متمرکز کرد
که این امری خال��ی از درگیریهای طایفهای
میان  2کشور نیست» .مقتدا صدر متذکر شد:
«این امر ،بحران سیاس��ی را تشدید خواهد که
موجب افزایش رنج و درد ملتها خواهد شد».

خداحافظی یک مقام ارشد دیگر
با کاخ سفید

در راس��تای آخرین تغییرات در
میان مقامه��ای تیم امنیت ملی
آمریکا ،راب جویس به عنوان هماهنگکننده
امنیت س��ایبری دونالد ترامپ که یک کارمند
منصوبشده از سوی آژانس امنیت ملی برای
ی��ک ماموریت موقت در ش��ورای امنیت ملی
آمریکا بوده ،بن��ا به اعالم یک منبع آگاه دیگر
به کار در کاخ سفید ادامه نداده و قرار است به
آژانس امنیت ملی بازگردد .گزارش شده جان
بولتون ،مشاور امنیت ملی جدید دولت ترامپ
به دنبال شکلدهی مجدد تیم خود است.

حمله انتحاری داعش
به جنوب سامرا

یک منبع در پلیس عراق اعالم کرد
که در حمله داعش در جنوب سامرا
 4تن کش��ته و زخمی شدند .طبق گزارش این
منبع ،یک عامل انتحاری خود را در مرکز پلیس
دلف در نزدیکی روستای العذیه در جنوب شهرک
االس��حاقی منفجر کرد .منبع یادشده همچنین
اع�لام کرد نیروهای امنیتی بر اینکه کنترل این
مکان را در دست بگیرند ،تاکید دارند .داعش در
صالحالدین گهگاهی ب��رای حمله علیه مناطق
آزادشده عراق تالش میکند اما نیروهای عراقی
موفق شدهاند این حمالت را ناکام بگذارند.

اعتصاب غذای نماینده مصر
در داخل پارلمان

احمد فاروق ،نماینده پارلمان مصر
در جلسه عادی پارلمان تحصن در
داخل س��اختمان آن و اعتصاب غذای خود را
اع�لام کرد .این نماینده مصری دلیل اعتصاب
غذای خود را نادیده گرفته شدن منطقه منشاه
القناطر در اس��تان جیزه توسط دولت خواند و
گفت ،این منطق��ه از اولویتهای دولت حذف
شده اس��ت .رئیس پارلمان به این اقدام فاروق
اعتراض کرد و گفت اگر هر نمایندهای که نتواند
درخواستهای س��اکنان حوزه خود را برآورده
کند ،دست به اعتصاب بزند ،در آن صورت ۵۹۶
نماینده داخل مجلس تحصن خواهند کرد.

شکایت تجاری اروپا از آمریکا

اتحادیه اروپا از واشنگتن به خاطر
افزایش تعرفه واردات آلومینیوم و
فوالد به س��ازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
به گزارش دویچهوله ،این ش��کایت به رغم این
ب��ود که دولت ترامپ به ص��ورت موقت قانون
اعمال افزایش تعرفه واردات آلومینیوم و فوالد
به ای��االت متح��ده را برای کش��ورهای عضو
اتحادیه لغو کرده بود .بروکسل با رد بهانههای
مطرح شده از سوی واشنگتن مبنی بر افزایش
تعرفههای مزبور به دالیل حفاظت از امنیت ملی
آمریکا ،روز دوشنبه به سازمان تجارت جهانی
ش��کایت کرده و به دنبال دریاف��ت غرامت از
آمریکاست .پیشتر نیز چین به همین دلیل از
آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده
بود .اتحادیه اروپایی قرار بود در این باره با طرف
آمریکایی مذاکراتی داشته باشد اما فعال انجام
هرگونه مذاکره را در شرایطی که آمریکا اروپا را
تهدید میکند ،رد کرده است.

درخواست عفو بینالملل
درباره شهدای فلسطینیان

عف��و بینالملل خواس��تار پایان
یافتن استفاده از قوه قهریه علیه
فلسطینیانازسویمقامهایرژیمصهیونیستی
و تحقیقات مس��تقل درباره کشتار معترضان
بیدفاع ش��د .راهپیمایی بزرگ بازگش��ت که
از  ۳۰مارس آغاز ش��ده ،ت��ا ۱۵مه مصادف با
هفتادمین سالگرد اشغال اراضی فلسطینی به
دس��ت رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت.
هدف س��اکنان غزه ،تأکید ب��ر قطعنامه 194
شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در
بند  11آن ،حق بازگشت آوارگان فلسطینی به
سرزمینشان به رسمیت شناخته شده است.
طی این مدت 32 ،فلسطینی شهید و بیش از
 3هزار تن دیگر زخمی شدهاند.

