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گزارش
دور باطل انگلیس در بریگزیت

قتل  49نمازگزار در نیوزیلند توسط یک نژادپرست  28ساله جهان را در شوک فرو برد

نمایندگانانگلیسی
خروج از اتحادیه را به تعویق انداختند

گ�روه بینالملل :پارلم��ان انگلیس به تعویق
بریگزی��ت رای داد .ح��اال دول��ت ت��رزا میو
محافظهکاران این کشور باید تصمیم بگیرند
تن به انتخابات زودهن��گام دهند یا مذاکرات
خود را با اروپای متحد و بروکس��ل در شکلی
ت��ازه ادامه دهن��د .به نظر میرس��د ترزا می
هیچوقت تا این اندازه تحت فشارهای رسانهای
نبوده است .او در میان همحزبیهایش هم با
خیانتکارانی روبهرو اس��ت ک��ه چندان به وی
امی��دی ندارند و به دنب��ال رایگیری داخلی
ب��رای رهبری ح��زب و انتخاب نخس��توزیر
جدیدی هس��تند .همانطور که بارها اش��اره
شده ویلیامس��ون ،وزیر کنونی دفاع انگلیس
اصلیترین گزینه محافظهکاران برای تصدی
این پس��ت اس��ت .حزب کارگر ام��ا در این
میان به دنب��ال برگزاری مجدد همهپرس��ی
بریگزیت اس��ت .جرم��ی کوربی��ن میگوید
تنها راه برونرف��ت از چالش کنونی برگزاری
است اما مخالفان
همهپرسی مجدد بریگزیت 
کوربین میگویند رهبر حزب کارگر انگلیس
توجهی به عوارض پشت کردن به آرای مردمی
ندارد .نباید از نظر دور داش��ت که قانونگذاران
انگلیسی در نخس��تین رأیگیری با برگزاری
همهپرس��ی مجدد درب��اره بریگزیت (خروج
انگلیس از اتحادیه اروپایی) مخالفت کردند .در
دومین رأیگیری هم نمایندگان انگلیس��ی با
 ۴۱۲رأی مواف��ق و  ۲۰۲رأی مخالف با طرح
دولت این کشور برای تمدید «ماده  ۵۰معاهده
لیس��بون» و موکول کردن بریگزیت به بعد از
تاریخ  ۲۹م��ارس موافقت کردند .این رأی به
معنی آن اس��ت که دولت انگلیس اکنون باید
برای موکول ک��ردن بریگزیت به بعد از تاریخ
یادشده موافقت اتحادیه اروپایی را جلب کند.
پارلمان انگلیس روز گذشته (چهارشنبه) هم
به خ��روج انگلیس از اتحادی��ه اروپایی بدون
توافق با این اتحادیه رأی منفی داد .رأیگیری
روز چهارش��نبه ی��ک روز بع��د از آن بود که
پارلمان ،توافق دولت ترزا می با اتحادیه اروپایی
ب��رای خروج را رد کرده بود .واژه «بریگزیت»
کوتاه ش��ده عبارت انگلیسی خروج بریتانیا از
اتحادیه اروپایی است .در واقع فرآیند بریگزیت،
خارج شدن بریتانیا (انگلیس ،اسکاتلند ،ولز و
ایرلند ش��مالی) از اتحادیهای است که قواعد
تجاری ،سیاس��ی و قضایی کشورهای عضو را
رقم میزند .بریتانیا اولین کشور در این اتحادیه
اس��ت که قصد خروج از آن را دارد ،از این رو
فرآین��د خروجش ب��ا پیچیدگیهایی مواجه
شده است .همهپرسی برای خروج انگلیس از
اتحادیه اروپایی روز  ۲۳ژوئن ( ۲۰۱۶مصادف
با سوم تیر  )۱۳۹۵برگزار شد و در آن مجموعاً
 51/9درصد از رأیدهندگان به خروج از این
اتحادیه رأی دادند .چند ماه بعد از همهپرسی
بریگزیت ،مذاکراتی از  ۲۹مارس سال ۲۰۱۷
(نهم فروردین  )۱۳۹۶برای به جریان انداختن
«ماده  ۵۰معاهده لیس��بون» که قواعد خروج
یک عضو اتحادی��ه اروپایی را تعیین میکند،
آغاز ش��د .در این میان اما مناس��بات امنیتی
میان  2س��وی آتالنتیک با خروج انگلیس از
اتحادیه اروپایی دس��تخوش تغییراتی خواهد
شد اما دبیر کل ناتو میگوید تغییری در پیش
نیست .به نظر میرسد شرایط بریگزیت آنطور
که رهبران اروپایی و حتی اعضای ناتو درباره
آن گفتوگوهای��ی را ص��ورت دادهاند چندان
هم روشن نیست ،به همین منظور هیچکس
دقیقا نمیداند پس از خروج انگلیس از اتحادیه
اروپایی چه خواهد شد .گزارشهای رسانهای
نش��ان میدهد دبی��ر کل نات��و در کنفرانس
خبری اعالم کرده بود خروج انگلیس تاثیری
در نات��و نخواهد داش��ت اما دبی��رکل ناتو در
این نشس��ت خبری با س��والی درباره تهدید
«ریچارد گرنل» س��فیر آمری��کا در آلمان به
قطع همکاری امنیتی واشنگتن با برلین مواجه
شد .گرنل اخیرا تهدید کرده بود که اگر آلمان
در توسعه شبکه اینترنت  G5به چین کمک
کند ،آمریکا به همکاری امنیتی با آلمان پایان
خواه��د داد .پی��ش از آن« ،پتر آلتمایر» وزیر
اقتصاد آلمان گفته بود که بهرغم فش��ارهای
آمریکا ،برلین قصد ندارد همکاری با ش��رکت
چینی «هوآوی» را رد کند .دبیرکل ناتو درباره
تهدی��د آمری��کا به قطع هم��کاری اطالعاتی
ب��ا آلمان و اختالف ای��ن دو عضو مهم ناتو در
اینب��اره گفت« :ما از نزدی��ک در حال رایزنی
و مش��ورت [با طرفهای آمریکایی و آلمانی]
هس��تیم» .ینس استولتنبرگ در این نشست
درباره فش��ارهای دونالد ترامپ به اعضای این
سازمان برای پرداخت هزینههای بیشتر گفت:
«ایاالت متحده به ناتو متعهد است اما انتظار
دارد ک��ه اعضا به صورت منصفانه در پرداخت
هزینهها مشارکت کنند» .هزینههای امنیتی
و اقتص��ادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی
آنچن��ان که به نظر میرس��د کم نیس��ت ،به
همین منظور تعویق خروج از اتحادیه اروپایی
هنوز هم سناریوی برگزاری همهپرسی را دور
از ذهن نمیکند.

وطن امروز

گ�روه بینالمل�ل :جنای��ت آنالینی که
مخاطبانش را در فیس��بوک یافته بود،
جان دستکم  49مس��لمان بیگناه را
ک��ه برای نماز جمعه به مس��جد نور در
نیوزیلند رفته بودند ،گرفت .این ویدئو که
به طور برخط در شبکههای اجتماعی در
حال انتشار بود ،از سوی فیسبوک حذف
ش��د تا  20دقیقه جنای��ت برنامهریزی
ش��ده توسط شهروند اس��ترالیایی ابعاد
گس��تردهتری پی��دا نکند .الپوش��انی
رسانههای انگلیسی از جمله بیبیسی
درباره قتلعام در یکی از س��رزمینهای
ملکه هم نتوانست این جنایت شنیع را
مخفی نگه دارد .بیبیسی و رسانههای
مختلف تالش کردند تا ابعاد این جنایت
هولناک را مخفی کنن��د که با اعتراض
اف��کار عموم��ی و کارشناس��ان مواجه
ش��دند .اکنون جز کشورهای مسلمان،
افکار عمومی در انتظار دادگاهی هستند
که امروز (ش��نبه) آنطور که فرمانده پلیس نیوزیلند
میگوید قرار اس��ت برگزار شود تا عامل این جنایت
وحش��تناک درباره انگیزهها و علل آن توضیح دهد.
البته مانیفستی  74صفحهای پیش از این قتلعام در
شبکههای مجازی منتشر شد که نشان میداد قاتل
و همدستانش قصد حمله به  2مسجد نور و لینوود را
داشتهاند .پلیس نیوزیلند از عملکرد خود راضی است
و فرمانده آن در برنامهای زنده گفت« :ما خوب عمل
کردیم»! اما در تمام  20دقیقه ویدئوی برخط و زمانی
ک��ه قاتل بر پیکر زنی محجب��ه در خیابان که فریاد
میزن��د «به من کمک کنید» تی��ر خالص میزند،
خبری حتی از صدای آژیر هم نیس��ت چه رسد به
پلیس! پلیس نیوزیلند میگوید  4تن از جمله  3مرد
و یک زن را در رابطه با قتلعام مسجد نور دستگیر
کرده اس��ت اما هنوز هی��چ اطالعاتی درب��اره روند
رسیدگی به این پرونده منتشر نکرده است .اما درباره
مانیفس��ت این حمله ،یورونیوز میگوید یک جوان
 ۲۸ساله استرالیایی به فاصله کوتاهی پیش از انتشار

ن ُکشیآنالین
مسلما 

ویدئوی حمل��ه ،متن بیانیهای  ۷۴صفحهای را روی
اینترنت منتشر و در آن علیه مهاجرت و انگیزه حمله
خود مطالبی را بیان کرده است .او که استرالیا را یک
«مستعمره اروپایی» خوانده ،ضمن طرح انتقادهایی
علیه مهاجرت و چندفرهنگی بودن ،از «نزول» تمدن
اروپای غربی س��فید شکایت کرده است .وی در این
بیانیه نوشته است در پی سفر به اروپا در سال ۲۰۱۷
و بعد از مشاهده شکس��ت «ماریا لوپن» کاندیدای
راس��ت افراطی فرانس��ه ،در برابر «امانوئل مکرون»
در انتخابات ریاستجمهوری این کشور و نیز دیدن
کسانی که به باور او «مهاجرانی بودهاند که در فرانسه
زندگی میکردهاند» ،تصمیم خ��ود را برای ارتکاب
قتل گرفته است .این بیانیه همچنین به جنگهای
تاریخی که در آن س��رداران مسیحی اروپای شرقی
بر ت��رکان عثمانی غلبه کردهاند اش��اره کرده و آنها
را س��توده است .نویس��نده بیانیه همچنین «دونالد
ترامپ» رئیسجمه��وری ایاالت متح��ده را «نماد
احیای هویت و هدف مشترک سفیدپوستان» خوانده

حزب حاکم الجزایر رئیسجمهور سالخورده را کنار میگذارد

خاورمیانه نخستین و تنها نماینده محجبه
کنگ��ره آمریکا ،خان��دان حاکم
بر عربس��تان را به پاسخگویی در قبال حمایت از
گروه تروریستی «القاعده» فراخواند« .ایلهان عمر»
عضو  32ساله و مسلمان خانه نمایندگان آمریکا
با اش��اره به افش��اگری یک روزنامهنگار انگلیسی
درباره نقش س��عودیها در حمای��ت از القاعده،
توئیت کرد« :خاندان سلطنتی سعودی به تأمین
مالی القاعده کمک کرده است»« .مهدی حسن»
خبرنگار تحقیقی و صاحب جایزه شبکه الجزیره
اخیرا در موج جدیدی از افش��اگریها علیه رژیم
سعودی و متحدش در کاخ سفید گفته بود« :این
موضوعی است که هیچکس نمیخواهد درباره آن
بحث کند اما چنین بحثی باید انجام شود .ترامپ
نوامبر گذش��ته گفت ما نمیتوانیم س��عودیها
را تنه��ا بگذاریم ،چ��ون آنها مبارزه با تروریس��م
اسالمی افراطگرا را رهبری میکنند .چی؟ شوخی
میکنید؟ باید از آنها بابت تالش برای حل کردن
مساله تروریسم که خودشان ایجاد کردند ،تشکر
کنیم؟»
او اخی��را در برنام��ه تلویزیون��ی پرمخاط��ب

«برنتون تارانت» که بعدازظهر جمعه با حمله به
مسجد نور نیوزیلند دهها مسلمان را به قتل رساند،
مانیفستی در توئیتر منتشر کرده که نشان میدهد از
«آندرس برویک» نروژی که در سال  2011میالدی
 77نفر را در اسلو قتلعام کرد الهام گرفته و در ضمن
عالقه شدیدی به دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
دارد .وی که عقایدی نژادپرس��تانه و اسالمستیزانه
دارد ،تاکید کرده از مس��لمانان و کسانی که به دین
اس�لام گرویدهاند بیزار اس��ت .تارانت افزوده پس از
دی��دن چند مس��جد در کرایس��تچرچ و لینوود و
همچنین مشاهده تبدیل یک کلیسا در آن منطقه به
یک مسجد در آشبرتون ،طرح حملهاش را تغییر داده
است .به گفته این قاتل استرالیایی ،او این حمله را از
 2سال قبل طراحی کرده بوده و تصمیم به حمله به
مسجد نور را  3ماه قبل گرفته است .تارانت همچنین
تاکید کرده از حامیان دونالد ترامپ به عنوان «نماد
بازیابی هویت سفیدپوستان» است.

حمالت تبلیغاتی اسرائیل به نفع کارزار نتانیاهو

که پس از مواضع هفته پیش ارتش و س��ران حزب
مبنی بر توصیه به رئیسجمهور برای عدم بازگشت
به الجزایر از تمایل آش��کار حاکمیت به حذف این
پیشکسوت از کار افتاده و اطرافیان پرنفوذ او حکایت
دارد؛ تیم��ی ک��ه میخواهد همچنان پش��ت نام
بوتفلیقه در تصمیمگیریهای کالن نقش ایفا کند.
اما در حالی که توطئه آمریکا و متحدانش برای به
آشوب کشیدن الجزایر از طریق ایجاد «اتاق انقالب»
در کش��ورهای همسایه آشکار ش��ده است ،اغلب
سران سیاس��ی و نظامی نمیخواهند بیش از این
ب��ه نارضایتیهای مردم دامن بزنند .پس از انصراف
رئیسجمهور از نام��زدی مجدد که البته با تعویق
یک ماهه انتخابات پیش رو همراه بود ،نخستوزیر
او هم استعفا کرد و دولت موقت الجزیره چهارشنبه
پیش در بیانی��های تأکید کرد قائ��ل به اصالحات
مدنظر مردم است .قرار است کنفرانسی برای بررسی
ایجاد تغییرات در قانون اساسی با حضور گروههای
مختلف سیاسی و نمایندگان گروههای مردمی در
آین��ده نزدیک برگزار ش��ود .اما نکتهای که مغفول
مانده فقدان یک رهبر بزرگ و مس��تقل سیاس��ی
اس��ت که جای خالی بوتفلیقه را پرکند .شواهدی
از میزان نفوذ آمریکا و فرانس��ه به عنوان  2نیروی
اس��تعماری س��ابقهدار در الجزایر وجود دارد که در
صدد هستند نسل جدید سیاستمداران غیرانقالبی
کشوری را که س��الها جزیره ثبات آفریقای عربی
محسوب میشده ،از ترس جنگ داخلی وادار به در
پیش گرفتن روندی کنند که معنایی جز از دست
رفتن استقالل کشور و تن دادن به استعمار نو ندارد.

اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی در کمتر
از ی��ک هفت��ه ب��ار دیگر با
بهان��های واهی باریکه غزه را آماج حمالت هوایی
و موش��کی خود قرار داد که طی آن دست کم 4
فلس��طینی از جمله یک زن باردار زخمی شدند.
پنجشنبهشب گذشته ارتش رژیم صهیونیستی
مدعی رهگیری و انهدام  2فروند موشک شد که
از نوار غزه به س��مت تلآویو شلیک شده بودند و
متعاقبا با دستور نخستوزیر این رژیم از نخستین
ساعات بامداد جمعه حمالت گستردهای با هدف
قرار دادن  100نقطه در مناطق مختلف غزه بویژه
در غرب و جنوب آن با دهها موش��ک آغاز ش��د.
بالگردها و پهپادهای اس��رائیلی در طول شب بر
فراز مناطق جنوبی نوار غزه از جمله بندر ش��هر
«خان یونس» و شهرک سابقا صهیونیستنشین
«نتزاریم» به پرواز درآمده و نقاطی مثل دانشگاه
ش��هر الزهرا ،یک ایستگاه پلیس و ساختمانی در
منطقه «الواحه» در غرب ش��هر غزه را که مدعی
بودند متعلق به حماس است هدف قرار دادند .در
همین حال کمیته مقاومت غزه تأکید کرد اهالی
این منطقه آماده دفاع از خود هستند .این در حالی
است که بالفاصله پس از شلیک  2موشک مزبور
به سمت تلآویو ،بالفاصله گروههای فلسطینی از
جمله حماس و جهاد اس�لامی اعالم کرده بودند
این اتفاقی س��هوی و مشکوک بوده و مسؤولیت
شلیک موشکها متوجه آنها نیست .وزارت کشور
فلس��طین در نوار غ��زه نیز طی بیانی��های اعالم
کرد حرکت مزبور خارج از اجماع ملی و دس��تور

نماینده مسلمان کنگره آمریکا:

سعودی حامی القاعده است!
«جبهه» گفت« :سعودیها همین االن در میدان
یمن متحد القاعده هس��تند .بر اس��اس گزارش
بیبیس��ی و آسوش��یتدپرس ،آنها دارند در یمن
با القاعده کار میکنن��د .آنها دومین صادرکننده
جنگجوی خارجی به داعش هم هس��تند ...یک
تلگراف درز کرده وزارت خارجه ایاالت متحده هم
وجود دارد که میگوید حامیان مالی در عربستان
سعودی ،مهمترین منبع مالی گروههای تروریست
س��نیمذهب در سرتاسر جهان هستند .بنابراین
آقایان و خانمها! درخواس��ت کردن از سعودیها
برای رهبری مبارزه با تروریس��م ،مانند این است
که از مافیا بخواهیم به مبارزه با جرائم سازمانیافته
کمک کند .مانند این اس��ت که از دونالد ترامپ و
فرزندانش بخواهیم با خاندانساالری و فساد مبارزه
کنند .مسخره است».
یک��ی از کارزاره��ای تبلیغات��ی و سیاس��ی
جدی��دی که آمریکا و اس��رائیل به س��فارش و

هزین��ه س��عودیها راه انداختهان��د ،مبتنی بر
دراز کردن انگش��ت اتهام همکاری با القاعده به
س��وی هر کشور و طرف دیگری جز رژیم ریاض
اس��ت که به عنوان مثال ایران ،پاکستان و حتی
س��وریه – که خود قربانی القاعده اس��ت -را هم
در ب��ر میگیرد .س��عودیها از ده��ه  1990که
بنیان القاعده را با دالرهای نفتی کثیف خود در
راستای سیاستهای هرج و مرجطلبانه سازمان
سیا در خاورمیانه میگذاشتند ،همواره در روندی
موازی تالش داشتهاند اتهام ارتباط با این گروه و
دیگر جریانهای تروریستی سلفی و وهابی را از
خود دور کنند اما با وجود فعالیتهای گسترده
البیهای وابسته به ریاض ،همچنان گزارشهای
متع��ددی از ارتباط س��عودی از جمله با القاعده
یمن یا داعش وجود دارد .مثال بر اساس گزارش
چند م��اه پیش خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس،
بسیاری از تس��لیحات فروختهشده به عربستان

چهارگوشه

گزارش مولر علنی منتشر میشود

قانونگ��ذاران مجلس نماین��دگان آمریکا با
اکثریت��ی قابل توجه قطعنام��های غیرالزامآور
را تصویب کردند که انتش��ار «علنی» گزارش
راب��رت مولر از تحقیقات درباره پرونده مداخله
روسیه در انتخابات آمریکا را خواستار میشود.
ای��ن رایگیری ب��ا نتیج��ه  ۴۲۰رای موافق و
بدون هیچ رای مخالفی با حضور چهار نماینده
جمهوریخواه برگزار ش��د .این الیحه «ویلیام
بار» دادستان کل آمریکا را زیر فشار میگذارد
تا گزارش رابرت مولر ،بازرس ویژه رسیدگی به
پرون��ده مداخله روس��یه در انتخابات  ۲۰۱۶و
موضوع تبانی دونالد ترامپ با روسیه را پس از
تکمیل به طور علنی منتشر کند .با این حال این
قطعنامه نمیتواند «بار» را به این کار وادار کند.
به گزارش خبرگزاری راشاتودی ،روسیه مداخله
در انتخابات آمریکا و دس��ت بردن در انتخابات
ریاستجمهوری سال  ۲۰۱۶را که به پیروزی
دونالد ترامپ انجامید تکذیب میکند.

علیاف :انحراف
مذاکرات قرهباغ را تهدید میکند

■■تاران�ت عاش�ق ترامپ اس�ت و از
برویک الهام گرفته بود

رژیم صهیونیستی به بهانهای واهی  100هدف در نوار غزه را به موشک بست

بوتفلیقه به تاریخ پیوست

الجزایر تنها  3روز پس از آنکه «عبدالعزیز
بوتفلیقه»  82ساله در بازگشت
به کشور از سفر سوئیس ،از پنجمین نامزدی متوالی
برای پست ریاستجمهوری انصراف داد ،حزب حاکم
نش��ان داد که به رغم فقدان یک رهبر کاریزماتیک
پ��س از او ،تمایلی به حفظ چنی��ن جایگاهی نیز
ندارد« .حس��ین خلدون» سخنگوی حزب «جبهه
آزادیبخش ملی» که طی نیم قرن گذش��ته زمام
امور الجزایر را در دست داشته است به شبکه النهار
گفت رئیسجمهور فرتوت و سالخورده حتی با اینکه
هنوز به طور رس��می رهبر حزب حاکم محس��وب
میشود اما دیگر جایگاهی در عرصه سیاست کشور
نداش��ته و به تاریخ پیوسته است .به گفته خلدون،
این ح��زب تالش دارد به آینده نگاه کند و در کنار
معترضانی باشد که در یک ماه اخیر در اعتراض به
نامزدی پنج باره بوتفلیقه به خیابانها ریختهاند .اگر
چه جبهه آزادیبخش ملی الجزایر که پس از انقالب
و استقالل این کشور از فرانسه در سال  1962قدرت
را در دست گرفته همچنان حزب حاکم محسوب
میش��ود اما ای��ن به معنای ثب��ات در ایدئولوژی و
مواضع حاکمیت نبوده و بهخصوص پس از فروپاشی
ش��وروی که یک حامی برای جبه��ه آزادیبخش
ملی محس��وب میشد و متعاقب آن جنگ داخلی
دهه  1990با س��لفیهای تندرو ،رهبران سیاسی
و فرماندهان عالی ارتش این کش��ور سابقا انقالبی
و مسلمان شمال آفریقا رویکردی لیبرال در پیش
گرفتهاند .از نظر کارشناسان ،سخنان خلدون ضربه
نهایی به جایگاه قدیمی بوتفلیقه محسوب میشود

اس��ت .او در بخش دیگری از مانیفس��ت خود اظهار
میدارد« :ما به کنستانتینوپولیس (قسطنطنیه سابق
و اس��تانبول فعلی) آمده و همه مساجد و منارههای
شما را ویران میکنیم .ایاصوفیه از منارهها پاکسازی
خواهد شد و کنستانتینوپولیس (استانبول) مجددا ً
مسیحی خواهد شد» .این فرد همچنین اعالم کرده
از سوی هیچ گروه خاصی اقدام به حمله نکرده است.
این در حالی است که ترامپ که آرای نژادپرستانهاش
بارها در رس��انههای جهانی منتشر ش��ده است ،در
پیامی توئیتری حمله وحشیانه این جوان مسیحی
سفیدپوس��ت به مسلمانان نمازگزار را محکوم کرده
اس��ت .رئیسجمهوری آمریکا بار دیگ��ر این اقدام
تروریستی را با الپوشانی همیشگیاش کشتار خواند
و از تروریس��تی خواندن این قتلعام خودداری کرد.
آنطور که رس��انهها گزارش دادهاند نهتنها مس��جد
نور ،بلکه یک مس��جد دیگر در نیوزیلند هم توسط
تروریس��تها مورد حمله قرار گرفت .این تروریسم
مسیحی نوعی خشونت آنگلوساکسونی را به نمایش

میگذارد که تنها در جنگهای صلیبی
ش��اهد آن بودهایم .پ��س از جنگهای
صلیبی ،خشونت علیه مسلمانان یک بار
دیگر به طور گسترده در نروژ رخ داد که
در آن زمان هم جنایتکار سفیدپوس��ت
ک��ه از حامیان تفکیک ن��ژادی بود ،در
س��کوت خبری محاکمهای بس��یار آرام
و دور از احقاق حقوق قربانیان داش��ت.
«جاسیندا آردرن» نخستوزیر نیوزیلند
ضمن محکوم کردن این حمله اعالم کرد
قربانیان «از ما هس��تند» و افزود :کسی
که علیه ما مرتکب این خشونت شده ،از
ما نیس��ت .اینها هیچ جایی در نیوزیلند
ندارند .این در حالی اس��ت که باالترین
سطح هشدار امنیتی در سراسر نیوزیلند
اعالم شده و پلیس از مساجد این کشور
خواسته است درهای خود را به روی تمام
مراجعانببندند.
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کار گروههای فلس��طینی ب��وده و از آن به عنوان
خرابکاری یاد کرد .برخی رسانهها این خرابکاری را
به برخی گروهکهای وابسته به القاعده و داعش
در غزه نس��بت میدهند و نشانهای از هماهنگی
این تروریس��تهای سلفی با رژیم صهیونیستی،
چرا که آنها بهانه را به دست متجاوزان اسرائیلی
دادند تا در یک ش��ب سخت ،پایگاههای مقاومت
در این باریکه تحت محاصره را زیر آتش بگیرند.
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی که گویی از قبل
مترصد  2موشک کذایی ش��لیک شده از داخل
اراضی فلسطینینش��ین بود ،بالفاصله در همان
شامگاه پنجشنبه تشکیل جلس��ه داد و در پایان
اعالم کرد تصمیم به حمله به غزه گرفته اس��ت.
حملهای که حتی ستادکل ارتش عبری درباره آن
به دولت نتانیاهو هشدار داد و کامال تبلیغاتی و در
جهت برانگیختن افکار عمومی صهیونیستها به
نفع حزب تندروی لیکود به نظر میرسید ،چنان
که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی در بیانیهاش
بر محدود بودن حمالت به ش��کلی که باعث راه
افتادن جنگی جدید در غزه نش��ود تاکید داشت.
جال��ب اینکه دیروز رس��انههای عب��ری زبان در
برآوردهایشان اعتراف داشتند  2موشک دوربرد
ظاهرا فلسطینی سهوی و بیهدف شلیک شدهاند.
رژیم صهیونیستی روز شنبه هم چندین نقطه در
نوار غ��زه را هدف حمله هوایی قرار داد .چند روز
پیشتر هم جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی
در واکنش به پرواز یک بادبادک آتشزا از غزه ،به
این منطقه حمله کرده بودند.
سعودی و امارات عربی متحده ،در اختیار القاعده
قرار گرفته است.

■■س�ناتور متحد ترامپ :بن س�لمان تبهکار
است!

یکی از متحدان اصلی دولت آمریکا در کنگره،
ولیعهد س��عودی را به عنوان ش��ریک و دوس��ت
رئیسجمهور ای��االت متحده ،تبه��کار توصیف
کرد .به گزارش نشریه هیل ،ارگان کنگره ،سناتور
جمهوریخ��واه «مارکو روبیو» در جلس��ه تأیید
صالحیت س��فرای آمریکا در عراق و عربس��تان،
به نقش محمد بن س��لمان در بازداش��ت «سعد
حریری» نخستوزیر لبنان ،ایجاد تنش در روابط
عربس��تان با کانادا و قتل فجیع جمال خاشقجی
در کنسولگری عربستان در استانبول اشاره کرده
و ولیعهد سعودی را فردی «بیپروا» و «بیرحم»
توصیف ک��رد که به فردی تبهکار تبدیل ش��ده
اس��ت .سناتور کوباییتبار ایالت فلوریدا در حالی
به نزدیکترین متحد عرب��ی ترامپ حمله کرده
که کاخ سفید و پنتاگون زیر فشار دموکراتهای
کنگ��ره ب��رای قط��ع حمای��ت از جنگافروزی
سعودیها در یمن هستند.

رئیسجمهور آذربایج��ان گفت :در نتیجه
اش��غال قرهب��اغ توس��ط ارمنس��تان بیش از
یکمیلیون نف��ر آواره ش��ده و مجبور به ترک
خانههای خود شدند .رئیسجمهور آذربایجان با
بیان اینکه ارمنستان سعی دارد مذاکرات قرهباغ
را منح��رف کند ،خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس
احت��رام متقابل میتوان فضای مناس��بی برای
همکاریهای مؤثری در زمینههای حملونقل،
امنی��ت انرژی ،تجارت و س��رمایهگذاری ایجاد
کرد .الهام علیاف درباره مناقش��ه آذربایجان با
ارمنستان درباره منطقه کوهستانی قرهباغ اظهار
داشت :در نتیجه اشغال قرهباغ توسط ارمنستان
بیش از یکمیلیون نفر آواره ش��ده و مجبور به
ترک خانههای خود شدند و در حال حاضر مردم
آذربایجان با فشارها و اذیتهای زیادی توسط
اش��غالگران مواجه هستند به طوری که نهتنها
پاکسازی قومیتی در قرهباغ انجام میشود ،بلکه
تخریب آثار تاریخیمان ادامه دارد.

بحران برق در ونزوئال پایان یافت

دولت ونزوئال اع�لام کرد برق همه مناطق
این کش��ور وصل شده و تنها  2شهرک باروتا و
هایلو در نزدیکی کاراکاس به خاطر آتشسوزی
برق ندارند .از روز پنجشنبه هفته گذشته بخش
بزرگی از ونزوئال در خاموشی فرو رفت .بر همه
این مش��کالت قطعی آب نی��ز در طول هفته
گذشته افزوده شد که به گفته دولت مادورو ،این
مشکل در  ۸۰درصد مناطق برطرف شده است.
دولت نیکالس مادورو آمریکا و اپوزیسیون را به
حمله سایبری به تأسیسات برق این کشور متهم
کرده اس��ت .اپوزیسیون هم به نوبه خود دولت
را مس��ؤول دانسته اس��ت .طارق ویلیام صعب،
دادس��تان کل ونزوئال گفته است درباره نقش
خوآن گوایدو ،رهبر اپوزیس��یون در خاموش��ی
سراسری این کشور پرونده تشکیل شده است.

پوتین به کریمه سفر میکند

دیمیتری پس��کوف ،سخنگوی کرملین با
مهم اعالم کردن روز الحاق کریمه به روس��یه
و پنجمین سالگرد آن ،از احتمال سفر والدیمیر
پوتی��ن به این منطق��ه خبر داد .س��خنگوی
کرملین در عین حال گفته اس��ت بدون هیچ
تردیدی پوتین در مراسم سالگرد الحاق کریمه
ش��رکت خواهد ک��رد .ش��بهجزیره کریمه در
مارس  ۲۰۱۴پس از برگزاری یک همهپرس��ی
به روس��یه ملحق ش��د .اوکراین و بسیاری از
کشورهای غربی همچنان کریمه را جزو خاک
اوکراین تلقی میکنند و الحاق کریمه به روسیه
را غیرقانونی میدانند.

کابینه جدید سودان معرفی شد

محمد طاهر ایال ،نخستوزیر سودان دولت
جدید این کشور را اعالم کرد .این کابینه جدید
شامل  ۲۱وزیر است که در رأس آنها الدردیری
محمد احمد وزیر خارجه ،محمد احمد س��الم
وزیر دادگستری ،بشاره ارور وزیر کشور ،فضل
عب��داهلل فضل وزی��ر امور ریاس��تجمهوری و
مجدی حسن یاسین وزیر دارایی و برنامهریزی
اقتصادی قرار دارند .علی عوض بنعوف معاون
اول رئیسجمه��ور و وزیر دفاع باقی ماند .عمر
البشیر رئیسجمهور سودان  ۲۲فوریه گذشته
حالت فوقالعاده در سودان برقرار کرد.

