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چهارگوشه

هتک حرمت مساجد و قرآن در آلمان

توقایف رئیسجمهور قزاقستان شد

کمیسیون انتخاباتی قزاقستان دیروز «قاسم
جومارت توقای��ف» از حزب «نورآتان» را پیروز
انتخاب��ات ریاس��تجمهوری این کش��ور حوزه
آس��یای مرکزی اعالم ک��رد .او که ت��ا پیش از
کنارهگیری رئیسجمهور پیشین ،رئیس سنای
این کش��ور بود هماکنون سمت رئیسجمهور
موقت را برعهده دارد .توقایف موفق به کس��ب
 70/8درصد از آرای مأخوذه ش��د .گفتنی است
در فهرس��ت کمیس��یون انتخاباتی قزاقستان،
 ۱۱میلی��ون و  ۹۴۷ه��زار و  ۹۹۵رأیدهن��ده
ثبتنام ش��ده بودند .این انتخاب��ات زودهنگام
محصولاستعفایناگهانینورسلطاننظربایفدر
اسفندماه گذشته بود ،مردی که از بعد از استقالل
قزاقستان از شوروی سابق تا زمان استعفا ،زمام
اداره این کشور نفتخیز را در دست داشت.

سوختن خودروهای دیپلماتیک
ترکیه در یونان

روزنامه «نفتمپوریکی» از به آتش کشیده شدن
 2خ��ودروی دیپلماتیک ترکیه در «س��الونیک»
دومین ش��هر بزرگ یونان در بامداد دوشنبه خبر
داد .بر این اس��اس اف��راد ناش��ناس  2خودروی
دارای پالک دیپلماتیک را که یکی از آنها متعلق
به یک وکی��ل ترکیهای بود در خیابان «چالکیز»
سالونیک به آتش کش��یدند .خودروی این وکیل
کامال سوخت و به  2خودرو که نزدیکی آن پارک
ش��ده بود هم آسیب وارد شد ۱۰ .دقیقه بعد از به
آتش کشیده شدن خودروی وکیل ترکیهای ،یک
خودروی دیگر دارای پالک دیپلماتیک ترکیه در
خیابان «کالیدوپولو» هم آتشزده شد.

آفریقا

 9جایگزین احتمالی نخستوزیر انگلیس چه کسانی هستند؟

موج اسالمستیزی ژرمنها
همزمان با قتل یک سیاستمدار سرشناس

روزنامه دیل��ی صباح ترکیه ،از هتک حرمت
افراد ناشناس به  2مسجد مسلمانان در شهرهای
کس��ل و برمن آلمان ،شکسته شدن پنجرهها و
تعرض ب��ه چندین جلد قرآن مجی��د خبر داد.
به گفته «س��یفالدین اریوروک» رئیس مسجد
مرکزی ش��هر کس��ل در ایالت هس��ه که تحت
نظارت «اتحادیه اس�لامی امور مذهبی ترکیه»
اداره میشود ،مهاجمان ناشناس بامداد یکشنبه
و در حالی که هیچکس در مسجد حضور نداشت
با س��نگ به آن حمله کردن��د .در بندر برمن در
ش��مال آلمان نیز افراد ناشناس در حمله به یک
مس��جد به ح��دود  ۵۰جلد ق��رآن کریم هتک
حرم��ت کردند .دفتر سرکنس��ولگری ترکیه در
فرانکفورت ضمن محک��وم کردن تعرض به این
مساجد ،از نیروهای امنیتی آلمان خواسته عامالن
این تعرض را پیدا کنند اما آنها اظهارنظر بیشتر در
اینباره را به تکمیل روند تحقیقات موکول کردند.
حمله به مسجد مرکزی کسل بویژه از این جهت
حائز اهمیت اس��ت که هفته پیش جسد رئیس
شورای این شهر که یکی از اعضای کلیدی حزب
حاکم دموکرات مسیحی به رهبری آنگال مرکل
بود ،در خانهاش پیدا شد« .والتر لوبکه»  60ساله
را در حال��ی در باغچهاش بیجان یافتند که یک
گلوله به س��رش شلیک شده بود و پلیس فدرال
آلمان احتمال قتل را منتفی نمیداند بویژه که او
از ماهها پیش توسط گروههای ملیگرای افراطی
و نئونازیها تهدید به مرگ شده بود .لوبکه حامی
حق��وق مهاجران و اقلیته��ای مذهبی و قومی
در آلمان ب��ود و به همین دلیل گ��روه نئونازی
موسوم به «رایش��زبورگر» تهدید کرده بود او را
از س��ر راه خواهد برداش��ت .موج اسالمستیزی
در ش��مال آلمان که یکی از مهاجرنش��ینترین
مناطق اروپاست نیز به مرحله خطرناکی رسیده
اس��ت .سال گذش��ته بود که ماجرای مربوط به
«نورجهان سالک» دانشجوی مسلمان انگلیسی
در هامب��ورگ در نزدیکی برمن در رس��انههای
جهان بازخورد وس��یعی یافت .این دانش��جوی
 ۲۶ساله که برای گذراندن دوره دکترای خود در
هامبورگ به سر میبرد ،تالش کرد خانهای را از
تارنمای  Airbnbپیدا کند اما مالک آلمانی این
خانه به او پیام داد« :نورجهان متاس��فم اما دیدم
که شما حجاب دارید و فکر نمیکنم که (پوشش
شما) با محله ما سازگار باشد».

وطن امروز

گ�روه بینالملل :ب��ا کنارهگیری ترزا
می،نخس��توزیر انگلی��س از مقام
خ��ود ،بح��ران در فضای سیاس��ی
داخلی انگلیس در حالی وارد فضای
جدیتری میش��ود ک��ه گزینههای
ح��زب محافظهکار عم�لا هیچکدام
قادر نیس��تند به عنوان نخستوزیر
انگلی��س بح��رانزده وارد می��دان
عمل ش��وند .نباید از نظر دور داشت
که در حزب کارگ��ر هم وضعیت به
همین منوال اس��ت و ورشکس��تگی
سیاسی مانند ورشکستگی ایدههای
بریگزی��ت ی��ا مان��دن در اتحادی��ه
اروپایی ،جریانهای سوم مانند حزب
«نایج��ل فراژ» را به عرصه سیاس��ی
انگلی��س وارد کرده اس��ت .ترزا می
روند رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپای��ی را در مارس  ۲۰۱۷میالدی
آغ��از و یک ماه پ��س از آن اقدام به
برگزاری انتخابات زودهنگام کرد ،با
این امید که همحزبیهایش بتوانند کرس��یهای
بیش��تری را در پارلمان بهدس��ت آورند و به این
ترتیب او در مذاکرات با اتحادیه اروپایی در موضوع
بریگزیت از پش��توانه قویتری برخوردار شود اما
برخالف پیشبینیها ح��زب محافظهکار بریتانیا
نتوانس��ت اکثریت مطلق را از آن خود کند و این

ی در ژوئن
پایان م 

یک��ی از دالیلی بود که باعث ش��د ترزا مینتواند
ب��رای نهایی کردن توافق بریگزیت از پش��تیبانی
ق��وی پارلمان بهرهمند ش��ود .او باره��ا در دوران
کارزار انتخاباتی اعالم کرده بود تنها او اس��ت که
میتوان��د «با یک رهبری قوی و پایدار» بریگزیت
را به س��رانجام برس��اند .با این وجود هنگامی که

پ��س از این انتخابات از طرح خود برای بریگزیت
پرده برداش��ت ،اعتراض بسیاری را حتی در میان
همحزبیهای خود برانگیخت و شماری از وزرای
ی به
دولتش استعفا کردند .به این ترتیب خانم م 
گونهای در کش��ور خود منزوی شد ،اگرچه برخی
حتی با وجود مخالفت با طرحش ،همچنان تعهد

بازداشت ،اخراج و برکناری افسران سودان

جنگ خیابانی در خارطوم

او به همهپرس��ی بریگزیت و عزمش
برای به نتیجه رس��اندن بریگزیت را
میس��تودند .ط��رح بریگزیت خانم
میکه به معاه��ده طالق از اتحادیه
اروپایی نیز مشهور بود ،ژانویه ۲۰۱۹
میالدی به پارلمان رفت اما به تصویب
نماین��دگان نرس��ید .رد این طرح از
س��وی پارلمان ،بزرگترین شکست
برای دولت او محس��وب میشد .این
طرح بار دیگ��ر با وجود انجام پارهای
اصالحات ،نیمه ماه مارس و س��پس
ب��رای آخرین بار  ۲۹م��ارس (یعنی
در روزی ک��ه طب��ق برنامهریزیها
بریتانی��ا باید اتحادیه اروپایی را ترک
میکرد) به پارلم��ان رفت اما باز هم
نتوانست رضایت نمایندگان را جلب
کند و به تصویب برسد .تیرگی روابط
میان نمایندگان پارلمان و خانم می
باعث افزایش فشارها بر او برای ترک
دولت ش��د .س��رانجام جمعه  ۲۴مه
( ۳خرداد) میب��ا «گراهام بردی» رئیس کمیته
 ۱۹۲۲ح��زب محافظهکار دیدار کرد و پس از آن
مقابل خانه ش��ماره  ۱۰خیاب��ان داونینگ پدیدار
ش��د تا اعالم کن��د از جمعه  ۷ژوئ��ن دیگر رهبر
حزب محافظهکار نخواهد بود 9 .نامزد این پست
در ادامه آمده است.

جرمی هانت ،جانش��ین بوریس جانس��ون برای
مقام وزیر خارجه بریتانیا؛ او  6سال نیز به عنوان وزیر
بهداشت فعالیت کرد.

آندریا لیدسوم ،وزیر محیطزیست و وزیر انرژی در
دولتهای پیشین بریتانیا؛ او ماه گذشته مقام خود را به
عنوان معاون نخستوزیر در امور مجلس عوام ترک کرد.

بوریس جانس��ون ،شهردار پیش��ین لندن و وزیر
خارجه پیش��ین بریتانیا که جوالی س��ال گذشته در
اعتراض به نحوه پیشبرد مذاکرات بریگزیت استعفا کرد.

مای��کل گ��و ،از رهب��ران اصل��ی بریگزیت در
جریان همهپرسی  ۲۰۱۶و وزیر محیطزیست این
کشور

روری استوارت ،دیپلمات پیشین که تجربه سفر
به ایران و افغانستان را هم دارد و هماکنون به عنوان
وزیر توسعه بینالملل مشغول فعالیت است.

س��اجد جاويد ،بانکدار پیش��ین و وزیر کشور
کنونی بریتانیا؛ او از نس��ل دوم مهاجران پاکستان
در بریتانیاست.

استر مکوی ،از مجریان مشهور طرفدار بریگزیت
که نوامبر  ۲۰۱۸میالدی از مقام خود به عنوان وزیر
کار استعفا کرد.

مارک هارپر ،معاون وزیر کش��ور؛ او پیش از این
در پس��تهایی همچون وزیر مهاجرت نیز فعالیت
کرده است.

سام گیما ،س��رمایهگذار و کارآفرین پیشین و
وزیر علوم بریتانیا؛ او تنها نامزدی است که خواستار
برگزاری همهپرسی دوم برای بریگزیت است.

انصاراهلل یمن کشورهای عضو ائتالف متجاوز
عربی به سرکردگی عربستان را به هدف قرار دادن
فرودگاههایش��ان در واکنش به ادامه بسته بودن
فرودگاه بینالمللی صنعا تهدی��د کرد .به نقل از
شبکه المنار ،محمد عبدالسالم ،سخنگوی انصاراهلل
یمن شب گذشته توئیت کرد :کشورهای متخاصم
باید بدانند سادهترین و پیش پا افتادهترین گزینه
در برابر ما برای شکستن محاصره فرودگاه صنعا
در تیررس قرار دادن فرودگاههای این کش��ورها و
بستن یا فلج کردن کامل آنهاست .وی اعالم کرد
تا ابد نمیتوان در برابر تداوم بسته بودن فرودگاه
بینالمللی صنعا س��کوت کرد .عبدالس�لام ادامه
داد س��ازمان ملل از انجام هر اقدامی بازمانده و از
ایجاد کریدور هوایی پزشکی برای خدمترسانی به
زخمیها و بیماران صعبالعالج عقبنشینی کرده
و همین موضوع باعث ایجاد فاجعه انس��انی شده
است .سخنگوی انصاراهلل در ادامه گفت :سازمان
ملل متاسفانه بارها طبق میل و خواسته عربستان
س��کوت کرده و اجازه داده بسته بودن فرودگاه
بینالمللی صنعا ادامه داشته باشد .انصاراهلل روز
یکش��نبه اعالم کرد یگان پهپ��ادی آن چندین
عملیات هجوم��ی با پهپاده��ای قاصف  ۲Kبه
فرودگاه بینالمللی جیزان عربستان داشته است.
این حمالت پهپادی آش��یانه هواپیماهای بدون
سرنش��ین دش��من را هدف گرفتند و عملیات
بع��د از رصد اطالعاتی دقیق انجام ش��د .ائتالف
متجاوز عربی از ماه آگوس��ت  ۲۰۱۶ممنوعیت
پ��روازی بر ف��رودگاه صنعا را اجرا ک��رده و تمام
پروازهای مسافری به استثنای پروازهای سازمان
ملل و بعضا آژانسهای امدادرسان این سازمان را
بسته اس��ت ،البته تمام این پروازها با هماهنگی

انصاراهلل یمن اعالم کرد

فرودگاههای عربستان آماده فرود موشکهای مقاومت
فرماندهی ائتالف عربی انجام میش��وند .یمن از
س��ال  ۲۰۱۴وارد جنگ داخلی شده و عربستان
نیز از م��ارس  ۲۰۱۵هدایت ائتالفی نظامی را با
هدف س��رکوب انقالب حامیان انصاراهلل و روی
کار آوردن دول��ت دستنش��انده خود به رهبری
«عبد ربه منصور هادی» بر عهده گرفته اس��ت.
این در حالی است که رئیس کمیته عالی انقالب
یمن خواستار تشکیل کمیتهای از شخصیتهای
آکادمی��ک ب��رای تحقی��ق درب��اره هزینهکرد
درآمدهای دولت نجات ملی (وابسته به انصاراهلل)
در صنعا و دولت مستعفی یمن مستقر در عدن
شد ،در حالیکه دولت مستعفی را به هدر دادن
درآمدها و فس��اد متهم کرد .به گزارش ایسنا به
نقل از خبرگزاری اسپوتنیک ،محمدعلی الحوثی،
رئی��س کمیته عال��ی انقالب یم��ن در صفحه
شخصی خود در توئیتر نوشت :ما با یکسانسازی
و جم��ع کردن تمام درآمدهای یمن بر اس��اس
مکانیسمی زمانگذاری شده در مقابل قطببندی
اقتصادی و پرداختهایی که حق کارمندان دولت
ت مدنی
یمن و کسانی است که در جهت خدما 
و بانکه��ا فعالی��ت دارند ،موافقی��م .الحوثی در
ادامه اف��زود :ما از تمام طرفه��ا میخواهیم به
صورت ش��فاف و برای ی��ک دوره کامل با آنچه
ب��اال ذکر کردیم موافقت کنند ت��ا بدین ترتیب
به طریقی مردم را از طریق کمیتهای متش��کل
از اف��راد آکادمیک دانش��گاههای صنعا و عدن و
نیز کارشناس��ان یمنی در جریان فساد و غارتی

که از سوی هر طرفی انجام شده قرار دهیم .وی
تصریح کرد :در حالی که ما درآمدهای واریزی و
خرج ش��ده را به صورت مستند و کامل به بانک
مرکزی صنعا و شعبههای آن تحویل میدهیم اما
درآمدهای طرف مقابل مشخص نیست و قضاوت
با خود مردم است .الحوثی افزود :ائتالف متجاوز
عربی به رهبری عربس��تان معیش��ت مردم را از
طریق محاصره ،چاپ پول ،عدم پرداخت حقوق و
بازی با نرخ ارز هدف قرار داده است .نباید از نظر
دور داش��ت که به نقل از روزنامه االخبار ،محمد
بنسلمان ،ولیعهد عربستان میخواست عید فطر
را روز بازگرداندن تسلط خود بر مرز جنوبی اعالم
کند اما نقش��ههای او با حمالت گسترده ارتش
یمن و کمیتههای مردمی در محورهای مختلف
شکست خورد .به دنبال نشست مکه ،بنسلمان
که همچنان در منصب وزیر دفاع عربستان است،
عملیات نظامی وس��یعی در مناطق مرزی یمن
راهاندازی کرد .پس از آن رس��انههای پادشاهی
این عملیات را بازتاب داده و روز عید فطر را روز
حمله وسیع ارتش عربس��تان به جیزان ،نجران
و عس��یر اعالم کردند .با ای��ن وجود ارتش یمن
و کمیتههای مردمی توانس��تند دهها حمله ضد
نیروهای عربس��تان و حامیان آنه��ا ترتیب داده
و موض��ع خود را از حال��ت دفاع به حمله تغییر
دهند .عربس��تان و ائتالف آن طی این حمالت
دچار خس��ارتهای سنگینی شدند و محاسبات
آنها در نجران پیش از طلوع سپیده روز عید فطر
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کامال به هم ریخت .اطالعات میدانی به دس��ت
آمده از داخل عربس��تان تاکید میکند حوثیها
تس��لط خود را بر محدوده کوههای شهر نجران
از سلس��له کوههای شرفه و شبکه آغاز کرده و با
سلس��له کوههای سدیس و مربع الصوح به پایان
رساندهاند .نجران تنها ش��هری نیست که مورد
حمله و س��یطره حوثیها قرار گرفته است ،بلکه
در عس��یر و جیزان نیز دهها روس��تا و موضع در
جنگ نابرابر با طرف عربس��تانی که از نیروهای
س��ودانی ،یمن��ی و کارشناس��ان آمریکایی نیز
استفاده میکند ،تحت تسلط حوثیها قرار دارد.
نیروهای هوایی عربس��تان در مقابل پیش��رفت
حوثیهایی ک��ه ارتش عربس��تان را به مدت 4
سال خسته کردهاند ،ناتوان بود .آژانس همکاری
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تان��ک جدید از ن��وع «ابراز» از آنها درخواس��ت
ک��رده تا به ناوگان خود اضاف��ه کند .این آژانس
همچنین به خس��ارتهای زیادی که عربستان
در تجهیزات نظامی متحمل ش��ده و نیز تلفات
جانی آنها اش��اره کرد .دورههای آموزشی فشرده
در جنگ زمینی در عربس��تان سعودی در یک
سلسله از مانورها با مشارکت نیروهای آمریکایی
و کارشناسان ،در توسعه قابلیتهای رزمی ارتش
عربس��تان موفقیتآمیز نبوده و تالش نیروهای
عرب��ی و خارجی در دفاع از مرزهای پادش��اهی
عربس��تان محقق نش��ده اس��ت .این به معنای
آن اس��ت که عربس��تان خود در آتشی که برای
حوثیها روشن کرده سوخته است و راهی برای
خروج از این تنگنا ندارد جز اینکه با دولت صنعا
س��ر میز مذاکره بنشیند و عملیات ائتالفی را در
یمن متوقف کند.

ش��ورای نظامی انتقالی حاکم در سودان،
در روز نخس��ت اعالم نافرمان��ی مدنی در این
کش��ور ،دهها تن از افسران ارشد را بازنشسته
کرد .رس��انههای س��ودانی روز گذشته اعالم
کردند «عبدالفتاح عبدالرحمن» رئیس شورای
نظامی انتقالی حکم بازنشس��تگی دهها افسر
دستگاههای امنیتی و اطالعاتی را صادر کرد.
این در حالی است که اخبار تکمیلی از سودان
نشان میدهد در این کشور بیش از دهها افسر
ارتش بازداش��ت یا اخراج شدهاند .خبرگزاری
«س��ونا» خاطرنش��ان کرد چنی��ن تغییرات
بیس��ابقه با هدف دور کردن افسران برجسته
این دس��تگاهها انجام ش��د که طی سالهای
طوالنی از نفوذ قویای برخوردار بودند .در میان
این افراد 35 ،افسر با درجه سرلشکر 21 ،افسر
با درجه س��رتیپ 15 ،افسر با درجه سرهنگ
و  19س��رگرد دیده میش��وند .رئیس شورای
نظامی آوریل گذشته نیز حکم بازنشستگی 8
نفر از افسران در هیات فرماندهی این دستگاه
را صادر ک��رده بود .اعتراضات س��ودانیها در
روزهای اخیر و پس از به بنبس��ت رس��یدن
مذاک��ره ش��ورای نظام��ی انتقالی ب��ا ائتالف
اپوزیس��یون «نیروهای آزادی و تغییر» درباره
تش��کیل ش��ورای حاکمیتی و تعداد اعضای
نظامی و غیرنظامی این ش��ورا تش��دید شده
است .متعاقب این وضعیت« ،جنبش اعتراضی
س��ودان» از روز یکشنبه خواس��تار نافرمانی
مدنی با هدف واگذاری قدرت از شورای نظامی
انتقالی به نهادهای غیرنظامی و مردمی ش��د.
«اس��ماعیل تاج» از رهبران «نیروهای آزادی
و تغییر» تاکید کرد نافرمانی مدنی تا برآورده
شدن تمام خواستهها ادامه خواهد یافت .این
در حالی اس��ت که کمیته امنیت��ی و دفاعی
شورای نظامی انتقالی سودان از تقویت تدابیر
امنیتی در شهرهای این کشور جهت بازگشایی
خیابانها و حمایت از تأسیس��ات استراتژیک
پس از ناامنیهای اخیر خب��ر داد .به گزارش
شبکه خبری اسکاینیوز عربی ،شورای نظامی
انتقالی سودان با اشاره به اینکه زندگی روزمره
در س��ودان با وجود فراخوانها برای نافرمانی
مدن��ی تغییری نک��رده ،از ائت�لاف گروههای
آزادی و تغییر خواست از نافرمانی مدنی دست
برداشته و به تنشها پایان دهند« .شمسالدین
الکباشی» سخنگوی شورای نظامی سودان با
تاکید بر اینکه نهادهای انتقالی و در رأس آنها
فراکسیون انتخابات باید کار خود را آغاز کنند،
به اسکاینیوز گفت :شورای نظامی آماده است
برای دستیابی به راهحلی توافقی برای بحران
کشور به میز مذاکرات بازگردد .الکباشی گفت:
ش��ورا از هرگونه طرحی برای نزدیکس��ازی
نظ��رات و رویکردها با ائتالف گروههای آزادی
و تغییر استقبال میکند .وی افزود :در جریان
عملیات امنیتی که منجر ب��ه پراکنده کردن
تحصنکنن��دگان مقابل مق��ر فرماندهی کل
ارتش س��ودان و کشته ش��دن دهها تن شد،
اش��تباهی در اجرا رخ داد .خبرگزاری رویترز
نیز گ��زارش داد فرودگاه خارط��وم پروازهای
معدودی را انجام داد و سالنهای فرودگاه مملو
از مس��افر بود .اکثر آژانسهای مس��افری نیز
به دلیل قطع اینترنت تعطیل ش��دند و قیمت
بلیته��ا افزایش یافت .همچنین برخی منابع
اعالم کردند  ۹۸تن از افس��ران دس��تگاههای
امنیت��ی و اطالعات��ی س��ودان از کار برکنار و
بازنشسته شدند .شورای نظامی انتقالی آوریل
گذشته تعهد داده بود ساختار دستگاه امنیتی
و اطالعات��ی را تغییر دهد .این ش��ورا تعدادی
از افس��ران عالیرتبه از جمله «صالح قوش»
رئی��س این دس��تگاه را از کار برکنار کرد .این
دومین دور از برکناریها در دستگاه امنیتی از
زمان برکناری عمرالبشیر در  ۱۱آوریل گذشته
است .سخنگوی دس��تگاه امنیتی و اطالعاتی
س��ودان در گفتوگویی با خبرگزاری رسمی
این کش��ور (س��ونا) تاکید کرد :تصمیم برای
برکناری تعدادی از افس��ران اقدامی روتین و
در چارچوب فعالیت اداری دورهای این دستگاه
بوده است.

