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وطن امروز

بحران کره

ی آمریکا ایستاد
کرهشمالی در برابر زیادهخواه 

لغو احتمالی دیدار ترامپ و کیم

کرهشمالی در واکنش به رزمايش مشترک
آمريکا و کرهجنوبی اعالم کرده اس��ت احتماال
دي��دار کیم جونگ اون ب��ا دونالد ترامپ را لغو
خواهد کرد اما به نظر میرس��د استانداردهای
دوگانه آمریکا و ديدگاه يکس��ويه دولت ترامپ
در مذاکرات که مبتنی بر بازی برد -باخت است
دليل اصلی باش��د .رزمایشهای تحریکآمیز
آمریکا برگزار میش��ود و تحریمهای آن علیه
کرهش��مالی ادامه دارد و هیچ فش��اری از روی
دوش این کش��ور برداشته نشده ،این در حالی
اس��ت که بتازگی این کش��ور با آزاد کردن 3
تبعه آمریکایی از خود حس��ننیت نیز نش��ان
داده است .کاخ س��فيد حتی گزارشها مبني
بر کمک اقتصادی به کرهشمالی در ازای خلع
سالح هستهای خود را نيز منتفي دانسته است.
با این تفاس��یر ،کرهشمالی با ارزیابی و تحلیل
زیادهخواهیه��ای آمریکا ،احتم��ال لغو دیدار
برنامهریزی شده رهبران این دو کشور را مطرح
کرده است .معاون وزیر خارجه کرهشمالی روز
چهارش��نبه اعالم کرد در صورت ادامه فشارها
بر کش��ورش برای اینکه «بهشکل یکطرفه»
دس��ت از تس��لیحات هس��تهای خود بردارد،
پیونگیانگ درباره مذاکرات پیشرو با آمریکا
تجدید نظر خواهد کرد.
کی��م کیهگ��وان ب��ه خبرگزاری رس��می
کرهشمالی گفته است« :اگر [آمریکا] بخواهد
م��ا تن به مذاکرهای بدهیم که بهکلی ما را به
گوشهای رانده و مطالبهای یکطرف ه از ما داشته
باشد که جنگافزارهای هستهای خود را کنار
بگذاریم ،ما دیگر عالقهای به مذاکره نخواهیم
داشت ».کیم کیهگوان افزود« :اگر دولت ترامپ
ب��ا تعهدی صادقانه ب��رای بهبود رواب��ط ،وارد
مذاکره [با کرهشمالی] شود ،واکنش مناسبی
را از س��وی ما دریافت خواهد کرد» .ترامپ ۲۱
اردیبهش��ت در توئیتر خود نوشته بود« :دیدار
بی��ن کیم جونگ اون و م��ن ،روز  ۱۲ژوئن در
س��نگاپور خواهد بود .هر دو س��عی میکنیم
لحظهای ویژه ب��رای صلح جهانی رقم بزنیم».
دونالد ترامپ سعی دارد ابتکار عمل پيونگيانگ
در متوق��ف ک��ردن آزمايشهای هس��تهای و
موش��کیاش را به عنوان دستاوردی برای خود
قلم��داد کند و ب��ه زعم خ��ود وارد مذاکرهای
ش��ود که طی آن کرهش��مالی خلع س�لاح و
برنامه موش��کياش متوقف شود .در حالیکه
این نگرانی اکنون در کرهش��مالی شکل گرفته
است که وقتی این کشور خلع سالح شود چه
قدرتی برای مقابله با آمریکا و متحدانش خواهد
داشت .معاون وزیر خارجه کرهشمالی در عین
حال از س��خنان جان بولتون ،مش��اور امنیت
ملی رئیسجمه��وری آمریکا و دیگر مقامهای
این کشور درباره لزوم پیگیری «گزینه لیبی»
درباره زرادخانه هستهای کرهشمالی و تندادن
به «خلع س�لاح اتمی کامل و برگشتناپذیر»
پیونگیانگ انتقاد کردهاست .اشاره این مقام
کرهشمالی به خواسته واش��نگتن درباره کنار
گذاش��تن کامل سالحهای هس��تهای در گام
نخست و سپس تعلیق یا توقف تحریمهاست.
رسانههای کرهجنوبی طی هفتههای گذشته
به نق��ل از مقامهای این کش��ور گفته بودند 2
گزینه در برابر کرهش��مالی در پیش است ،یکی
آنکه دولت آمریکا مانند مذاکرات اتمی با ایران،
اقدام به تعلیق در برابر تعلیق بکند ،به این معنی
که برنامه هستهای و تحریمها گامبهگام برچیده
شود یا اینکه از پیونگیانگ بخواهد بهطور کلی
و برگش��تناپذیر دس��ت از برنامه هستهایاش
ب��ردارد و پس از راس��تیآزمایی این موضوع از
تعلیق یا توقف تحریمها بهرهمند شود .چندی
پیش خبرگزاری دولتی ژاپن گفته بود مقامهای
دول��ت آمریکا به توکیو گفتهاند آنها خواس��تار
گزینه دوم هس��تند .طبق این گزارش ،تهدید
به لغو دیدار کیم و ترامپ از س��وی مقام ارشد
دولت کرهشمالی ،س��اعتی پس از آن است که
پیونگیانگ اعالم کرد مذاکرات برنامهریزیشده
با سئول را که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود،
بهدلیل رزمایش مشترک کرهجنوبی و آمریکا به
حال تعلی��ق درمیآورد .حدود  100جنگنده از
جمله ش��ماری بمبافک��ن  B-52و جتهای
 15K-Fروز جمع��ه مانور موس��وم به «مکس
تاندر» را ش��روع کردند .آمری��کا و کرهجنوبی
مدعیاند اینگونه تمرینه��ا صرفا برای مقاصد
دفاعی است در حالیکه این رزمایش از دیدگاه
کرهش��مالی یک تمرین مش��ترک از س��وی 2
کشور برای حمله به پیونگیانگ است .سئول و
پیونگیانگ اوایل هفته جاری برای گفتوگو در
روز چهارشنبه موافقت کرده بودند .قرار بود این
مذاک��رات در مجتمعی در نوار حائل غیرنظامی
میان  2کشور موسوم به پانمونجوم انجام شود.
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یک دقیقه سکوت به احترام شهدای فلسطینی در نشست شورای امنیت

همه علیه اسرائیل و آمریکا

آنچ��ه سهشنبهش��ب در نشس��ت اضطراری
شورای امنیت س��ازمان ملل برای بررسی اوضاع
بحرانی فلس��طین گذش��ت ،تصویری آش��کار از
انزوای بینالمللی آمریکا و اس��رائیل را به نمایش
گذاشت به طوری که تقریبا تمام اعضای مهم شورا
آنه��ا را محکوم کرده یا ب��ه اقدامات غیرقانونی یا
جنایتکارانه متهم کردند .در آغاز این نشست «یوآنا
ورونچکا» نماینده لهستان به عنوان رئیس دورهای
ش��ورای امنیت خواستار یک دقیقه سکوت برای
احترام به کشتهش��دگان حوادث دیروز غزه شد؛
اتفاقی بیس��ابقه که با همراهی اغلب نمایندگان
کش��ورها به تایید ضمنی جنایت اسرائیلیها در
روز  14م��اه مه در غزه تعبیر ش��د و نمایندگان
آمریکا و اس��رائیل را عصبان��ی و مجبور به ترک
موقت جلسه کرد .همچنین «نیکالی مالدینوف»
هماهنگکننده ویژه س��ازمان ملل در روند صلح
غرب آس��یا اتفاقات روز نکبت در س��رزمینهای
اش��غالی را مرگبارترین روز خواند .البته هموطن
او «ویتالی چورکین» به عنوان نماینده روس��یه با
لحنی مالیمتر استفاده از زور علیه غیرنظامیان را
محکوم کرد .س��پس نماینده کویت با محکومیت
شدیداللحن اقدام رژیم صهیونیستی در به شهادت
رس��اندن بی��ش از  60تن از ش��هروندان غزه در
جریان اجتماع مسالمتآمیز روز دوشنبه گذشته،
آن را مخال��ف قوانی��ن بینالمللی دانس��ت .او به
شورای امنیت انتقاد کرد که اگر این شورا اقدامات
رژیم صهیونیستی را محکوم کرده بود جنایتهای
آن ادام��ه پیدا نمیکرد .او همچنین عدم موافقت
ش��ورا با بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی کویت برای
محکومیت اسرائیل را زیر سوال برد و گفت قصد
پیشنهاد قطعنامهای برای «محافظت از شهروندان
فلس��طینی» را دارد .همانط��ور ک��ه پیشبینی
میش��د نماین��ده ترام��پ در ش��ورای امنیت و
همچنین نماینده رژیم صهیونیستی در اظهاراتی
کلیش��های و تکراری به حمایت و توجیه جنایات
اس��رائیل در روز نکبت و اقدام واشنگتن و تلآویو
برای افتتاح سفارتخانه آمریکا در قدس بر خالف
موازین بینالمللی پرداخته و اتهامات واهیش��ان
علی��ه مقاومت ،حماس و ایران را تکرار کردند .اما
آنچه مهم بود موضعگیریهای نمایندگان آمریکا
و اس��رائیل در انزوای کامل ب��ود .جو بینالمللی
ایجاد ش��ده علیه جنون ترام��پ و نتانیاهو حتی
نماین��ده انگلیس به عنوان نزدیکترین ش��ریک
آمریکا و اس��رائیل را مجبور ک��رد تحقیق درباره
ح��وادث دوش��نبه در غزه را خواس��تار ش��ود .او
گفت« :حق فلسطینیها برای برگزاری تظاهرات
مسالمتآمیز انکارپذیر اس��ت اما در همان حال،
عمیق��اً نگران آن هس��تیم که عناص��ر افراطی از
تظاهراتهای مس��المتآمیز در غزه سوءاستفاده

جهان در آتش و خش��م؛ آنچ��ه از نوار غزه به
دنیای خارج مخابره میش��ود فراتر از عکسهای
ی است .اینها در نتیجه تصمیم سیاستمدار
خبر 
خطرن��اک دونالد ترامپ اس��ت که دس��تور دارد
درست در هفتادمین سالگرد یومالنکبه ،روزی که
صهیونیستها فلسطینیان را از خانه و کاشانهشان
بیرون راندند ،س��فارت آمریکا در قدس اش��غالی
روی رودی از خون افتتاح ش��ود .ش��مار شهدای
اعتراضات و تظاهرات فلسطینیها در روز دوشنبه
به  63نفر افزایش یافت که با احتس��اب این آمار،
شمار ش��هدای راهپیمایی بزرگ بازگشت که از
س در امتداد مرزهای نوار غزه آغاز ش��ده
 30مار 
است ،به بیش  120نفر رسیده است .این در حالی
است که «نیکی هیلی» نماینده دولت آمریکا در
سازمان ملل ،در نشست سهشنبه شورای امنیت
موضوع انتقال سفارت کشورش به قدس اشغالی
را بیربط با حوادث خونین نوار غزه دانس��ت و از
حق رژیم صهیونیس��تی در کش��تار فلسطینیان
دفاع کرد .هیلی بدون اشاره به شمار قربانیان این
جنایات ،مدعی ش��د سازمان ملل تنها اسرائیل را
مسؤول رویدادهای اخیر میداند و نقش حماس
را که از سوی ایران حمایت مالی میشود ،نادیده
ش��یخ ابراهیم زکزاکی ،رهبر جنبش اس�لامی
نیجریه که از س��ال  ۲۰۱۵زمانی که ارتش نیجریه
به حسینیه شهر زاریا حمله کرد ،به همراه همسرش
در بازداش��ت به سر میبرد ،روز سهشنبه در دادگاه
نمایشی ایالتی کادونا حاضر شد .طبق گزارشهای
منتشر شده ،زکزاکی و همسرش از ابوجا ،پایتخت
نیجریه به دادگاه عالی ایالتی کادونا منتقل شدند تا
در آنجا محاکمه شوند .این دومینباری است که رهبر
جنبش اسالمی نیجریه بعد از بازداشت ،در مألعام
مشاهده میشود .پیش از این ،زکزاکی پس از حضور
در بیمارستان اجازه یافته بود با خبرنگاران گفتوگو
کند .حضور رسانهای شیخ زکزاکی پس از آن صورت
گرفته بود که با باال گرفتن نگرانیها درباره وضعیت
سالمت او ،چندین تظاهرات در شهرهای مختلف
نیجریه در حمایت از رهبر جنبش اسالمی نیجریه

میکنند!» جالب اینکه نماینده انگلیس در کمال
اس��تیصال از هماهنگکننده روس سازمان ملل
خواست پیشنهاداتی برای وضعیت غزه پیشنهاد
دهد ام��ا تاثربرانگیزترین لحظه نشس��ت زمانی
ب��ود که نماینده بولی��وی در مقابل نماینده رژیم
صهیونیستی با قرائت نام کودکانی که در جنایت
روز نکبت توس��ط نیروهای رژیم صهیونیس��تی
به ش��هادت رسیدند ،گفت« :ش��ورای امنیت در
سالهای گذش��ته از مردم فلسطین غافل مانده
اس��ت» .او همچنین درباره اظه��ارات ضدایرانی
هیلی گفت« :ش��نیدیم که بارها نام ایران مطرح
شد .شنیدیم که بارها تکرار شد ،حماس ،حماس،
حماس! اما سخنی از عامل اصلی این وضعیت که
عبارت است از اشغالگری ،اشغالگری و اشغالگری
به میان نیامد .هنگامی که این اشغالگری به پایان
برسد ،بعدا ً میتوانیم از پایبندی به قطعنامههای
شورای امنیت و مجمع عمومی صحبت کنیم».
پ��س از او نماین��ده فرانس��ه «ش��لیک کور»
اسرائیل به سمت معترضان را محکوم کرد و گفت:
«هی��چ چیز نمیتواند این اق��دام را توجیه کند».
فرانسوا دالتره همچنین در اظهاراتی که احتماالً
مخاط��ب آن نیکی هیل��ی بود گف��ت نمیتوان
از ش��ورای امنیت خواس��ت درب��اره وضعیت غزه
اظهارنظر نکند .دست آخر نماینده دائم تشکیالت
خودگردان فلسطین در سازمان ملل با بیان اینکه
«اسرائیل عمدا فلسطینیها را هدف قرار میدهد و
جنایت جنگی مرتکب شده است» ،خواستار توقف
حمالت صهیونیستها و انجام تحقیق بینالمللی
مستقل در این رابطه شد« .ریاض منصور» گفت:
«ما با ش��دیدترین لحن ،قتلعام فلسطینیها به
دس��تور اس��رائیل را محکوم میکنیم و خواستار
توقف فوری خشونت نظامی علیه مردم خودمان
هستیم .خواستار آن هستیم که تحقیقات مستقل

و ش��فاف بینالمللی انجام ش��ود» .او س��پس به
چندین ش��کوائیه فوری نمایندگان فلس��طین از
ش��ورای امنیت علیه تجاوزگریهای اسرائیل در
برابر مردم غیرمسلح اشاره کرد و خطاب به اعضای
ش��ورا گفت« :چند نفر فلسطینی باید بمیرند تا
ش��ما دس��ت به اقدام بزنید؟ چرا این قتلعامها
بدون هیچگونه اقدام از سوی شورای امنیت اتفاق
میافتد؟ چرا فلسطینیها استثنا هستند؟ چرا ما
باید استثنا شویم؟
منص��ور در آخ��ر عاجزانه از ش��ورای امنیت
خواست تا رژیم اسرائیل را برای رفع حصر از غزه
تحت فشار قرار دهد.
■■پاپ هم محکوم کرد

پاپ فرانسیس ،رهبر کاتولیکهای جهان نیز
دیروز به موج جهانی محکومیت رژیم صهیونیستی
بهخاطر کش��تار مردم مظلوم فلسطین پیوست و
گفت« :من درد عمیق و بزرگ خودم را به خاطر
کشته و زخمی ش��دن افراد اعالم میکنم و برای
همه کسانی که از این حوادث آسیب دیدهاند ،دعا
میکنم .این کشتارها تنها منجر به خشونتهای
بیشتر خواهد شد».
■■تظاهرات جهانی همبستگی

در ادام��ه موج جهانی اعتراضات یک روز پس
از انتقال س��فارت آمریکا به قدس اش��غالی و در
هفتادمین س��الروز نکبت ،هزاران تن در فرانسه،
سوئد ،یونان ،برزیل ،آرژانتین ،ترکیه و کشورهای
عربی به خیابانها آمدند .تظاه��رات در یونان به
درگیریهایی خش��ونتآمیز و پرتاب س��نگ به
س��اختمان س��فارت رژیم صهیونیس��تی در این
کش��ور کشید .صدها آرژانتینی نیز در اعتراض به
انتقال س��فارت آمریکا از تلآویو به قدس اشغالی
در مقاب��ل س��فارت این رژی��م در بوئنوسآیرس
تجم��ع کردن��د .ای��ن تظاهراتکنن��دگان با در

تظاهرات همبستگی با فلسطینیان در کشورهای مختلف جهان ادامه دارد

هنیه :قیام بازگشت ادامه دارد

میگیرد« .ری��اض منصور»
نماین��ده فلس��طینیها در
س��ازمان ملل ،اسرائیل را به
جنای��ت جنگی متهم کرد و
خواهان محکومیت اسرائیل
در ش��ورای امنیت ش��د .از
سوی دیگر ،پیشنویس قطعنام ه پیشنهادی کویت
ک��ه با هدف حفاظت از غیرنظامیان فلس��طینی
ارائه شده بود ،روز گذشته در ادامه جلسه بررسی
خشونتهای غزه در شورای امنیت سازمان ملل به
بحث گذاشته شد .کویت همچنین روز سهشنبه
تالش کرد اعضای ش��ورای امنیت را ترغیب کند
قطعنامهای را در جهت ممنوعیت استقرار سفارت
کشورها در اورشلیم امضا کنند که با وتوی آمریکا
روبهرو شد.

■■تأکید هنیه بر تداوم اعتراضها

اسماعیل هنیه ،رئیس دفتر سیاسی جنبش
حماس سهش��نبه اعالم کرد :فلسطین سرزمین

بدون ملت نیست و اسرائیل
جز رژیمی اشغالگر نیست که
باید از بین برود .وی در ادامه
درب��اره پایان صب��ر مقاومت
هش��دار داد و گفت :آنچه در
غ��زه اتفاق افتاد بر این تأکید
داش��ت که مقاومت ملت ،ادامه دارد .کش��تاری
که رژیم اش��غالگر در غزه به راه انداخت دلیل بر
آن اس��ت که راهپیماییهای بازگش��ت منجر به
سردرگمی این رژیم شده است .هنیه تأکید کرد
راهپیماییهای بازگشت ادامه پیدا خواهد کرد .این
ی است که اخیرا از وجود میانجیانی اروپایی
در حال 
و عربی برای پایان راهپیمایی بازگشت در مقابل
رفع محاصره غزه خبر داده شده بود.

■■عزای عمومی در سرزمینهای اشغالی 1948

فلس��طينيان س��اکن س��رزمينهای اشغالي
 1948ميالدي در سراس��ر اي��ن مناطق و نيز در
محلههای قدس اشغالي در پي به شهادت رسيدن

رهبر جنبش اسالمی نیجریه برای دومین بار از سال  2015در مأل عام مشاهده شد

شیخ زکزاکی در دادگاه نمایشی کادونا

برگزار شد .برخالف حکمهای
دادگاه مبن��ی ب��ر آزادی وی،
زکزاک��ی از دس��امبر ۲۰۱۵
تاکنون همچنان در بازداشت
بهسر میبرد .مکسول کیون،
وکیل زکزاک��ی به خبرگزاری
فرانس��ه گفت« :وضعیت س�لامت او در حال بدتر
ش��دن اس��ت و اگر فرصت مالقات با وی را داشته
باش��ید ،این امر واضح و روش��ن اس��ت» .وی ادامه
داد« :وضعیت بینایی شیخ زکزاکی ضعیف است و
همسرش با یک عصا راه میرود چراکه به طرز بسیار

ب��دی گلوله به پای وی اصابت
کرده است» .کیون تصریح کرد،
این اولین باری است که بعد از
آنکه دادگاه دس��تور داده است
ای��ن روحانی ب��ه تیم حقوقی
خود دسترس��ی داشته باشد،
موفق به حرف زدن در حد  5تا  10دقیقه با زکزاکی
شده اس��ت .طبق این گزارش ،سالن دادگاه توسط
نظامیان و سربازان تحت محافظت قرار گرفته بود
و اجازه ورود به رس��انهها را ندادند .در همین راستا،
مدیر پیگرد عمومی ایالت کادونا گفت که قرار بود

دس��ت داش��تن پالکاردهایی ،خش��ونت افراطی
رژیم صهیونیس��تی علیه معترضان فلسطینی و
تصمیم غیرمنطقی آمریکا برای انتقال سفارتش
ب��ه قدس را محک��وم کردند .در برزی��ل نیز دهها
تن از س��اکنان ش��هر س��ائوپائولو واقع در جنوب
شرق این کش��ور علیه اقدامات خصمانه سربازان
اس��رائیلی در حق تظاهراتکنندگان فلسطینی
در نوار مرزهای اش��غالی با غ��زه تظاهرات کردند.
ای��ن تظاهراتکنندگان پالکاردهایی در دس��ت
داشتند که روی آنها به زبان عربی نوشته شده بود
«فلسطین آزاد و کشوری عربی است» .همچنین
پرچم فلس��طین بر ف��راز س��اختمان مرکزی در
ش��هر س��ائوپائولو به اهتزاز درآمد .اما ش��هرهای
کشورهای عربی و اسالمی نیز روز سهشنبه شاهد
تظاهراتهای همبس��تگی با فلس��طینیها بود.
تظاهراتکنندگان ،اشغالگری رژیم صهیونیستی
را در س��الروز نکبت و انتقال س��فارت آمریکا به
قدس محکوم کردن��د .در مرکز «صنعا» پایتخت
یمن دهها هزار یمنی با ساکنان قدس و غزه اعالم
همبستگی کرده و شعارهای «مرگ بر اسرائیل و
آمریکا و زنده باد قدس» سر دادند .آنها پرچمهای
فلسطین و انصاراهلل را در دست داشتند .همچنین
جمع کثیری از فلسطینیها در اردوگاه الوحدات
در «امان» پایتخت اردن تجمع کرده و در حمایت
از قدس و غزه ش��عار دادن��د .در لبنان بیش از 3
ه��زار آواره فلس��طینی مس��تقر در اردوگاهها در
روستای مرزی «ارنون» در جنوب لبنان و مرزهای
اسرائیل تظاهرات کردند .در تونس جمعیت «انصار
فلسطین» و فعاالن جامعه مدنی در خیابان اصلی
پایتخت تظاهرات کرده و در محکومیت تجاوزات
اسرائیل شعار سر دادند ،همچنین روزنامهنگاران
و شخصیتهای سیاس��ی و مدنی مقابل سفارت
آمریکا در محکومیت جنایتهای اسرائیل تجمع
کردن��د .عالوه بر این کش��ورها در چند اس��تان
ترکیه نیز تظاهرات گس��تردهای برگزار ش��د که
از جمله آن تجمع مقابل کنس��ولگری اس��رائیل
در ش��هر اس��تانبول بود .راهپیمایان پرچمهای
فلس��طین را در دست داشتند و خواستار خروج
آمریکا از منطقه ش��دند .مجمع همبستگي هند
و فلسطين ،اعضاي سازمانها و احزاب چپگراي
هند ،فعاالن اجتماعي و دانش��جويان در بمبئي
نیز در اعتراض به انتقال سفارت آمريکا از تلآويو
ب��ه قدس ،راهپيمايي برگ��زار کردند .همچنین
به دس��تور ش��اهد خاقان عباس��ی ،نخستوزیر
پاکس��تان روز همبس��تگی با مردم فلسطین در
این کش��ور برگزار خواهد ش��د .عباسی از مردم
درخواس��ت کرد در راهپیمایی روز همبس��تگی
با مردم فلس��طین که روز جمعه اول ماه مبارک
رمضان برگزار میشود ،شرکت کنند.

دهها فلسطيني در حمالت نظاميان صهيونيست
به راهپيماييهاي بازگش��ت از روز سهش��نبه به
م��دت  3روز ع��زاي عموم��ي و اعتصاب عمومي
اعالم کردند .سالگرد تأسيس رژيم صهيونيستي و
مخالفت با انتقال سفارت آمريکا از تلآويو به قدس
اشغالي از ديگر علل اعتصاب عمومي فلسطينيان
در س��رزمينهاي اش��غالي  1948ميالدي است.
قدس اش��غالي نيز در عزاي شهداي فلسطين در
ن��وار غزه که به خاطر ق��دس و نيز در مخالفت با
انتقال سفارت آمريکا به قدس اشغالي به شهادت
رسيدند ،در اعتصاب عمومي به سر ميبرد.
■■فتوای مفتی لبنان درباره فلسطین

ش��يخ رش��يد قباني ،مفتي اهل تسنن لبنان
در کنفران��س خبري به واجب بودن آزادس��ازي
فلس��طين فتوا داد و تصريح ک��رد :من بر فتواي
ديني شرعي مبني بر اينکه فلسطين يک سرزمين
عربي اسالمي است که يهوديان صهيونيست آن
را در س��ال  1948ميالدي اشغال کردهاند دوباره
تأکيد ميکنم .شيخ رشيد قباني گفت :فلسطين
يک سرزمين عربي است که صهيونيستها آن را
اشغال کردهاند و آزادسازي آن يک واجب شرعي
براي ملت آن و همه مسلمانان است.
زکزاکی به اتهام ادعایی قتل ،رسماً محاکمه شود اما
دیگر متهمان حاضر نبودند و رسیدگی به این پرونده
تا  ۲۱ژوئن ( ۳۰تیرماه) به تعویق افتاد .وی توضیح
داد که زکزاکی در بازداشت سرویس امنیت ایالتی
کادونا نگه داشته میشود .جنبش اسالمی نیجریه
که یک نهاد حمایتی برای اقلیت شیعیان به رهبری
زکزاکی است ،تاکید دارد این روحانی مبارز بشدت
بیمار اس��ت و از بابت جراحتهای س��رکوب سال
 ۲۰۱۵تقریبا فلج شده .طرفداران شیخ زکزاکی در
هفتههای اخیر ،تظاهراتی را در ابوجا برگزار کرده و
خواستار آزادی وی شدهاند .گروههای حقوقبشری،
ارت��ش نیجریه را به کش��تن بی��ش از  ۳۰۰تن از
حامیان جنبش اس�لامی نیجریه و دف��ن آنها در
گورهای دستهجمعی از سال  ۲۰۱۵متهم کردهاند
اما ارتش این اتهامات را رد میکند.

طرح پارلمان ترکیه علیه اسرائیل

پارلمان ترکیه در واکنش به وقایع
اخیر غزه و کش��تار فلس��طینیان
به دست س��ربازان رژیم صهیونیستی ،سهشنبه
تشکیل جلسه داد و در این نشست پیشنهاد لغو
قراردادهای موجود با رژیم صهیونیس��تی که از
سوی  2حزب جمهوریخواه خلق و دموکراتیک
خلقها طرح شده بود با رای مخالف نمایندگان
احزاب حاکم عدالت و توس��عه و حرکت ملیگرا
رد شد .وزارت خارجه ترکيه نیز به کنسول رژيم
صهيونيس��تي اعالم کرده اس��ت براي يک دوره
زماني ،ترکيه را ترک کند .ترکيه پيشتر س��فير
خود در تلآويو را براي رايزني فرا خواند و به سفير
اسرائيل در آنکارا نيز اعالم کرد ترکيه را ترک کند.
اين در حالي است که اسرائيل به کنسول ترکيه
در قدس دس��تور داده است اسرائيل را براي يک
دوره زماني نامشخص ترک کند.

تأسیس نخستین حزب شیعه در هند

رئیس س��ازمان مرک��زی اوقاف
ش��یعه در ایالت اتار پرادش هند،
نخس��تین حزب ش��یعه را با نام «حزب شیعه
عوامی لیگ هند» در این کشور تاسيس کرد.
وس��یم رضوی گفت وی این حزب سیاسی را
در واکنش به تسلط سنیها بر فضای سیاسی و
انزوای شیعیان تشکیل داده است .رضوی افزود:
این یک حزب سیاسی است ،لذا طبیعی است
که ما هر جا که امکانپذیر باش��د وارد انتخابات
شویم و با شیعیان تماس برقرار کنیم .تا به حال
در  16ایالت کشور روسای شاخههای این حزب
منصوب شدهاند.

کنترل ارتش بر مقر اصلی داعش
در جنوب دمشق

ارتش س��وریه شامگاه سهشنبه در
ادام��ه عملیات پاکس��ازی جنوب
دمشق دستاورد بسیار مهمی کسب کرد .منابع
میدانی گزارش دادند که ارتش این کشور موفق
شده است کنترل کامل منطقه «الحجراالسود»
در جنوب دمش��ق را به دست گیرد .این منابع
اعالم کردند ارتش س��وریه به هم��راه نیروهای
همپیمان خود توانست در جنوب دمشق پیشروی
داشته باشد و تروریستهای داعش را مجبور به
عقبنش��ینی از منطق��ه الجزیره کن��د .منطقه
الجزیره آخرین منطقهای بود که در شمال غرب
حجراالس��ود مقر تروریستهای داعش به شمار
میرفت و ارتش س��وریه با این پیشروی کنترل
کامل این منطقه را به دست گرفت.

زخمی شدن  13غیرنظامی
در حمالت آمریکا در نینوا

مرکز اطالعرس��انی جنگ عراق
در بیانیهای اعالم کرد :به واسطه
اطالعاتی از س��وی فرمانده��ی عملیات نینوا،
ائت�لاف تحت امر آمریکا گروه مس��لحی را در
روس��تای السفینه در ش��مال پایگاه القیاره در
اس��تان نینوا بمباران ک��رد .طی این حمله که
موجب س��قوط یک موشک در روستا شد13 ،
غیرنظامی زخمی شدند و به تعدادی از منازل
آسیب رسید.

انور ابراهیم آزاد شد

انور ابراهی��م ،چهر ه اصالحطلب
مال��زی م��ورد عفو پادش��اهی
قرار گرفته و آزاد ش��د و همی��ن ،راه را برای
بازگش��ت او به عرصه سیاس��ی بویژه پس از
پی��روزی درخش��ان ائت�لاف او در انتخابات
پارلمانی هموار میکند .انور ابراهیم  ۷۰ساله،
س��ال  ۲۰۱۵در پرونده «لواط» محکوم شد
اما تاکید داش��ت هدف از این رسوایی ضربه
زدن به ائتالف او پس از کسب دستاوردهایی
علیه دولت حاکم ائتالفی اس��ت که مدتها
قدرت را در دس��ت داش��ت .حبس او هشتم
ژوئن منقضی میش��ود اما پیروزی انتخاباتی
غیرمنتظ��ره ائت�لاف او به رهب��ری ماهاتیر
محمد ،رهبر س��ابق مالزی در انتخابات نهم
مه منجر به آزادی فوری او شد.

پاکستان مانع خروج دیپلمات
آمریکایی شد

پاکستان مانع خروج یک دیپلمات
آمریکای��ی از خ��اک این کش��ور
شده اس��ت .پاکس��تان میگوید این مستشار
نظامی آمریکا ماه گذش��ته با رد شدن از چراغ
قرمز طی یک س��انحه رانندگی ،موجب مرگ
یک موتورسوار ش��ده است .رسانههای محلی
پاکستان روز شنبه گزارش کردند آمریکا برای
بردن س��رهنگ جوزف امانوئل هال ،مستشار
نظام��ی س��فارت آمری��کا در پاکس��تان ،یک
هواپیمای ویژه ارسال کرده اما پاکستان مجوز
خروج به این دیپلمات آمریکایی نداده است .این
سانحه رانندگی تنش سیاسی میان اسالمآباد و
واشنگتن را افزایش داده است.

