
پی�ش  انتخاب�ات  در  نتانیاه�و  بنیامی�ن 
روی رژی�م صهیونیس�تی به دلیل شکس�ت 
در غ�زه و همچنی�ن پرونده ه�ای فس�اد ب�ا 
شرایط ش�کننده ای روبه رو اس�ت و به همین 
دلی�ل ت�اش دارد ب�ا فرافکن�ی از جمل�ه با 
مطرح ک�ردن دخالت ای�ران یا موش�ک های 
مقاومت وضعی�ت را به نفع خ�ود تغییر دهد. 
 بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
روز       شنب��ه مدعی شد: »حمای��ت حکومت ایران 
از بنی گانت��ز و یائیر الپید روش��ن است«. »یائیر 
الپید « رهبر حزب »آینده ای هست « ماه گذشته 
در ائتالف با حزب »اقت��دار اسرائیل « به رهبري 
»بنی گانتز « ائتالف »آبی و سفید« را تشکیل داد. 
این ائتالف اکنون به قوی      ترین رقیب در ۱۰ سال 
نخست وزیری نتانیاهو تبدیل شده است. ناظران 
معتقدند اظهارات نتانیاهو مبنی بر حمایت ایران 
از رقبای او با هدف مظلوم نمایی و تغییر شرایط به 

نفع خود صورت می گیرد. 
در روزهای گذشته خبر هک تلفن همراه بنی گانتز 
از سوی ایران، موجب ب��روز جنجال رسانه ای در 
اسرائیل و بهره ب��رداری نتانیاهو از این واقعه شده 
بود. نتانیاه��و شب       شنبه در صفح��ه توئیتر خود 
نوشت: »شاباک تأیید کرده که نخست وزیر خبری 
از مسئله تلفن گانتز نداشته است؛ گانتز و الپید این 
حقیقت را مخدوش می کنن��د که حکومت ایران 
آشکارا از آنها حمای��ت می کند. آنها حامی برجام 

بودند اما نتانیاهو با آن مبارزه کرد.«
پس از شکس��ت نتانیاه��و در نوار غ��زه آویگدور 

لیبرمن، وزیر جنگ رژیم صهیونیس��تی استعفا 
کرد؛ مس��ئله ای که سرانجام باعث سقوط کابینه 
نتانیاهو شد. از طرف دیگر، بحث پرونده های فساد 
نتانیاهو طی چند ماه اخیر جدی شده است. همه 
این تحوالت باعث شده وضعیت نتانیاهو در آستانه 

انتخابات به شدت متزلزل باشد. 
در همین حال، رقبای داخلی نتانیاهو اظهارات او 
را رد کردند و گفتن��د در هک موبایل گانتز دست 
داشته است. »موشه یعلون « معاون بنی گانتز، روز 
جمعه گفت: »ایرانی      ها عامل این هک نیس��تند؛ 
آنها افرادی نیستند که رقبای نخست وزیر اسرائیل 

را هدف قرار دهند«. وی هرچن��د به نام نتانیاهو 
اشاره ای نکرد ام��ا ادامه داد: »یک نفر سیس��تم 
سیاسی را به انجماد کشانده و تمامی ارزش      ها را 
برای حفظ برتری سیاسی قربانی می کند.« یعلون 
که در گذشته رئیس ستاد ارتش و در کابینه های 
بنیامین نتانیاهو وزیر جنگ نیز بوده، بیان داشت: 
»من ه��م نهاده��ای امنیت��ی و هم دنی��ای این 
نخست وزیر را می شناسم؛ شاباک عامل درز این 

خبر به رسانه      ها نبوده است.«
همچنین بنی گانتز ، رئیس ائتالف انتخاباتی »آبی 
و سفید« رژیم صهیونیستی درباره احتمال دست 

داشتن بنیامین نتانیاهو در ادعای هک شدن تلفن 
همراهش از سوی ایران، به دادستان کل نامه نوشت 
و خواستار تحقیق در این ب��اره شده است. رئیس 
پیشین ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در 
رد ادعای هک شدن تلفن همراهش توسط ایران، 

این ادعا را »شایعه سیاسی« خوانده بود. 
هرچند ابعاد دقیق ماجرای فوق و اینکه آیا واقعاً 
هکر های ایرانی در نفوذ به تلفن همراه گانتز دخیل 
بوده اند یا خیر همچنان ابهام وجود دارد، اما به نظر 
می رسد حتی در صورت صح��ت موضوع، ادعای 
یعلون درباره اینکه شخص نتانیاهو عامل درز این 
خبر به رسانه      ها بوده و وی برخ��الف ادعایش، از 
این موضوع باخبر ب��وده، صحیح به نظر می رسد. 
در واقع، با توجه به اینک��ه اغلب نظرسنجی های 
اخیر، پیروزی ائتالف رقیب نتانیاهو در انتخابات 
پیش رو را پیش بینی می کنند، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی این روز      ها به هر موضوعی به چشم 

یک سوژه امتیازگیری انتخاباتی می نگرد. 
در همین راست��ا، برخی گمانه زنی      ه��ا حاکی از 
آن است که تنش های اخی��ر در خصوص غزه که 
به تب��ادل آتش میان نیرو ه��ای مقاومت و ارتش 
اسرائیل انجامید نیز به نوعی سناریوسازی نتانیاهو 
برای ملتهب کردن فضا و نش��ان دادن چهره ای 
قاطع از خ��ود در آستان��ه انتخاب��ات و به منظور 
پیروزی در این انتخابات بوده است. در این راستا، 
دو روز پیش و بعد از آنکه اعالم شد راکت      هایی از 
نوار غزه، تل آویو را هدف قرار داده اند، ارتش رژیم 

صهیونیستی مواضعی را در غزه هدف قرار داد. 
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 بازی انتخاباتي نتانياهو با فرافکني عليه ایران

گوایدو  تنش را تشدید کرد

رئیس جمهور فرانسه    گزارش  یک
ماه ه�ای  در  ک�ه 
گذشته با وعده های اقتصادی نتوانسته جلوی 
اعتراضات جلیقه زرد    ها را بگیرد، گفته است که 
معترضان به دنبال نابودی جمهوری پنجم فرانسه 
هستند؛ اظهاراتی که به نظر می رسد راهی برای 
امنیتی ک�ردن فضای داخلی فرانس�ه باش�د. 
رئیس جمهور امریکا هم در پیامی از ناآرامی های 
فرانسه ابراز خرسندی کرده و آن را نشانه درست 
بودن موضعش در قب�ال توافقنامه آب و هوایی 
اس�ت.  ک�رده  توصی�ف  پاری�س 
ادامه اعتراضات جلیقه زرد    ها در شهرهای مختلف 
فرانسه، مقامات این کشور را به ستوه آورده است. 
در شرایطی که جلیقه زرد    ه��ا اعتراضات خود را 

واکنشی به وضعی��ت معیشت��ی و اقتصادی در 
کشور اعالم می کنند، رئیس جمهور فرانسه نظر 
متفاوتی دارد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با اعتراض 
به تظاهرات روز      شنب��ه جلیقه زرد    ها در پاریس 
و تخریب ام��وال عمومی از س��وی جلیقه زرد    ها 
گفت که آنها می خواهند »جمهوری فرانس��ه را 
نابود کنن��د«. ماکرون در پیامی که در حس��اب 
توئیتری اش منتش��ر شد، اع��الم کرد:»آنچه را 
در خیاب��ان شانزه لی��زه روی داد دیگر نمی توان 
تظاهرات نامید. این افراد می خواهند جمهوری را 
نابود کنند. همه کسانی که در آنجا حاضر بودند، بر 
سر این نکته اتفاق نظر دارند«. ماکرون همچنین 
در اظهاراتی گف��ت که قص��د دارد تصمیماتی 

سختگیرانه و اساسی در ای��ن باره بگیرد تا دیگر 
چنین حوادثی رخ ندهد. به نظر می رسد، ماکرون 
با متهم کردن معترضان به نابودی دولت جمهوری 
در این کشور سعی دارد فضای داخلی فرانسه را 
امنیتی کند تا از این طریق، م��وج اعتراضات را 
متوقف کند. ای��ن درحالی است ک��ه با گذشت 
پنج ماه، جلیقه زرد    ه��ا روز      شنبه در هجدهمین 
هفته متوالی بار دیگر اعتراضات خود را نس��بت 
به سیاست های اقتصادی دول��ت ابراز کردند. به 
گزارش بی بی سی،  در جری��ان اعتراضات      شنبه 
پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور 
و ماشین های آب پ��اش استفاده ک��رد. از سوی 
دیگر در محل » طاق نصرت پیروزی « در انتهای 
خیابان معروف شانزه لی��زه، معترضان با کندن 

سنگفرش های خیابان، به پرتاب سنگ به سمت 
نیروهای پلیس پرداختند. همزمان با پاریس، در 
تعدادی دیگر از شهرهای فرانس��ه هم تظاهرات 
اعتراضی برپا شد. وزارت کشور فرانس��ه، شمار 
معترضان روز      شنبه در سراسر این کشور را حدود 
۲۹ هزار نفر اعالم کرده است. به گزارش رویترز، 
پلیس فرانسه اعالم کرد که در جریان تظاهرات 
روز      شنبه »جلیقه زردها« ۱۹۲ نفر را در پاریس 
بازداش��ت کرده اس��ت. عالوه ب��ر جلیقه زردها، 
5۰هزار نفر از طرفداران محیط زیس��ت فرانسه 
هم در حرکت��ی موسوم ب��ه »راهپیمایی قرن « 
در پاریس، شرکت کردند. جنبش جلیقه زرد    ها 
از ۱7 نوامبر سال میالدی گذشته در واکنش به 
سیاست های اقتصادی ماکرون به ویژه در حوزه 
سوخت و مالیات آغاز شد، ام��ا به سرعت جنبه  
سیاسی پیدا کرد. دولت این کشور در هفته های 
گذشته با عقب  نشینی از برخ��ی سیاست های 
خود و اختص��اص بودجه بیشتر ب��ه کارگران و 
بازنشسته ها، سعی در مدیریت بحران ایجاد شده 
داشته، اما در این مسیر موفق نبوده است. ماکرون 
حتی چندی پیش به سیاست مشت آهنین روی 
آورد و به پلیس دستور داد به شدت با معترضان 
مقابله کند اما سرکوب های بیشتر از سوی پلیس 
فرانسه، واکنش سازمان های حقوق بشری را در 

پی داشت. 
  ابراز خرسندی ترامپ 

دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریک��ا که هر از 
چندگاهی در اظهارات��ش، مشکالت اقتصادی و 
محبوبیت پایین همتای فرانسوی خود در فرانسه 
را به او گوشزد می کن��د، در تازه     ترین اظهارنظر 
توئیتری خود، تلویحاً از ادامه اعتراضات در فرانسه 
ابراز خرسندی کرده است. رئیس جمهور امریکا 
روز یک    شنبه در توئیتر خود نوشت:»خب، توافق 
آب و هوایی پاریس چطور دارد برای فرانسه پیش 
می رود؟ بعد از ۱۸ هفته شورش توسط معترضان 
جلیقه زرد، من فکر می کنم ک��ه توافق پاریس 
آنچنان خوب عمل نکرده است! در همین بین، 
ایاالت متحده در صدر همه لیس��ت های محیط 
زیستی قرار دارد«. ترامپ با این توئیت تصمیم 
خود را برای خروج از توافقنامه آب و هوایی پاریس 
توجیه و دلیل اعتراضات در فرانس��ه را پایبندی 
پاریس به توافقنامه اقلیم��ی عنوان کرده است. 
اظهارات توئیتری ترامپ درباره اعتراضات فرانسه 
توأم با دفاع از اقدام دولت ای��ن کشور در خروج 
یکجانبه از توافق بین المللی آب وهوایی پاریس 
صورت گرفته است. این اولین باری نیس��ت که 
رئیس جمهور امریکا موضوع اعتراض     ها در فرانسه 
و محبوبیت پایین امانوئل ماکرون را دستاویزی 

برای اظهارنظر قرار داده است. 

  گزارش  2

  چالش

الجزایر با بهاری آرام  اما معقول
عبدالعزیز بوتفلیقه کهنه کار    ترین سیاستمدار الجزایری است که سابقه اش 
به دوران جنگ استقالل الجزایر از فرانس��ه و همرزمی با هواری بومدین 
برمی گردد و بعد از استقالل هم تا مدت     ها یکی از ارکان دولت الجزایر به 
خصوص در پست وزارت خارجه دولت بومدین بود که نقشش در امضای 
قرارداد ۱۹75 بین ایران و عراق از آن دوران به یادگار مانده است. او بعد از 
وقفه ای کوتاه مدت دوباره به عرصه سیاسی الجزایر بازگشت و چند سالی 
بعد از جنگ داخلی الجزایر بین ارتش و گروه های تندرو، ریاست جمهوری 
این کشور را از سال ۹۹ به دست گرفت. حاال او پس از چهار دوره ریاست 
جمهوری باز می خواست پنجمین دوره خود را هم تجربه کند و برای این 
کار ثبت نام و رئیس ستاد تبلیغاتی خود را هم مشخص کرد اما مخالفت 
مردمی ثابت کرد که دیگر فرصتی برای ریاست جمهوری ندارد و به نظر 
می رسد که خود او هم این موضوع را قبول کرده است. او بعد از سه هفته 
اعتراضات مردمی، انصراف خود را از نامزدی ریاست جمهوری اعالم کرد و 
وعده تشکیل یک جمهوری جدید را داد اما به نظر می رسد که نه انصراف 

او و نه وعده اش هیچ کدام معترضان را راضی نکرده باشد. 
اعتراضات روز جمعه گذشت��ه به عنوان بزرگ تری��ن اعتراضات از زمان 
استقالل الجزایر در سال 6۲ تاکنون بی سابقه بوده است. این حجم باال از 
حضور معترضان نشان می دهد که آنها راضی به انصراف بوتفلیقه و طرحش 
برای تعویق انتخابات نیستند. بوتفلیقه همزمان با انصراف از پنجمین دور 
ریاست جمهوری، انتخابات را که قرار ب��ود در ۱۸ آوریل برگزار شود به 
تعویق انداخت و وعده تشکیل یک »کنفرانس ملی فراگیر و مستقل « با 
حضور تمام گروه های سیاسی را داد تا کار روی تدوین یک قانون اساسی 
جدید و ایجاد روند انتقالی ق��درت تا زمان برگ��زاری انتخابات ریاست 
جمهوری را به عه��ده بگیرد. شاید به نظر برسد ک��ه تمام پیشنهادهای 
بوتفلیقه به معنای عقب نشینی او و حزب حاکم جبهه آزادیبخش میهنی 
باشد اما از نظر مخالفان، پیشنهادهای او چیزی جز یک ترفند برای حفظ 
قدرت و نوعی دور زدن مخالفان نیست. علی بن فلیس، نخست وزیر سابق 
الجزایر و رهبر حزب پیشگامان آزادی ها، یکی از رهبران مخالف است که 
می گوید الجزایری     ها با راهپیمایی های گسترده روز جمعه نشان دادند که 
مخالف اقدامات طبقه حاکم و تالش آن برای به انحراف کشاندن جنبش 
مردمی از اهدافش هستند. به این ترتیب، پاسخ اول معترضان به بوتفلیقه 
و پیشنهادهایش در خیابان به تندی داده شد اما باید گفت که او آن قدر 

تجربه دارد که  به این راحتی پا پس نکشد. 
واقعیت این است که چه حکومت الجزای��ر و چه مخالفانش اعم از احزاب و 
گروه های سیاسی و دسته های مردمی دو تجربه تلخ را در پیش رو دارند که 
باعث می شود نسبت به هرگونه کنش تند و خارج از حساب و کتاب خودداری 
کرده و خواسته های خود را با احتیاط پیش ببرند. تجربه اول مربوط می شود 
به خود الجزایر و سال های خونینی که این کشور بیش از یک دهه و از سال 
۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ پشت سر گذاشته بود و البته آثار آن تاکنون هم به صورت 
جسته و گریخته ادامه دارد. آن جنگ بعد از الغای دور اول انتخابات پارلمان 
و کودتای ارتش شروع شد و بعد با رشد سریع گروه های مس��لح، درگیری 
به مناطق مختلف الجزایر و به خصوص مناطق کوهستانی کشیده و مبدل 
به جنگ خونین داخلی شد که بین ۱5۰ تا ۲۰۰ ه��زار کشته به بار آورد. 
تجربه دوم رویداد عمومی در جهان عرب موسوم به بهار عربی است که زود 
به خزان جنگ و کشتار ختم شد و نتیجه آن ویرانی و تجزیه لیبی، کودتا و 
حمالت تروریستی در مصر و جنگ داخلی خونین در سوریه طی سال های 
گذشته بوده است. با توجه به این دو تجربه تلخ است که حکومت الجزایر با 
وجود اعتراضات سه هفته ای سعی کرد ب��ه نوعی با آن مدارا کند و به جای 
سرکوب اعتراضات در خیابان، سعی می کند رضایت مردم را با دادن امتیازات 
محدود به دست بیاورد. در مقابل، مخالفان با وجود اینکه از امتیازات داده 
شده خشنود نیستند اما باز نمی  خواهند با رادیکال شدن اعتراضات دچار 
وضعیتی شبیه به آن نوع به��ار عربی شوند و حت��ی در میان صفوف خود 
افرادی می گمارند تا مانع شورش و تندروی شوند. از مجموع این دو نوع رفتار 
حاکمیت و مخالفان چنین برمی آید که هر دو طرف ترجیح می دهند شرایط 
فعلی را برای چانه زنی بیشتر ادامه بدهند و به این صورت، بهار الجزایر با درس 

گرفتن از بهار عربی بسیار کند اما معقول پیش می رود. 

15

  احضار سفیر کنیا به وزارت امور خارجه
سفیر کنیا به وزارت  امور خارجه احضار شد.  به��رام قاسمی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه با اعالم خبر فوق، گفت: به دنب��ال صدور رأی دادگاه 
کنیا مبنی بر نقض حکم آزادی دو زندانی ایرانی به نام های احمد ابوالفتحی 
و سید منصور موسوی، روز گذشته خانم رقیه سوبو سفیر کنیا در تهران 
توسط مدیرک��ل آفریق��ای وزارت امورخارجه احض��ار و مراتب اعتراض 
جمهوری اسالمی ایران ب��ه رأی مذکور به وی ابالغ ش��د.  در این دیدار 
مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با ابراز ناخرسندی جمهوری اسالمی 
ایران از رأی ناعادالنه دادگاه کنیا، به طرف کنیایی اطالع داد که جمهوری 
اسالمی ایران سفیر خود در کنیا را جهت مشورت به تهران فراخوانده است. 
سفیر کنیا نیز در این دیدار اظهار داشت که مراتب اعتراض و ناخرسندی 

کشورمان را به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد. 
-----------------------------------------------------

  بوتفلیقه رئیس اطاعات ارتش الجزایر را تغییر داد
همزمان با اعتراضات علیه تمدید دوره ریاس��ت جمهوری عبدالعزیز 
بوتفلیقه در مناط��ق مختلف الجزایر، وی رئی��س اطالعات ارتش این 
کشور را تغییر داد.  به گزارش ایس��نا، تلویزی��ون الحیات گزارش داد، 
عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهور الجزایر بدون ارائه هیچ گونه توضیحی 
درباره انگیزه خود، علی بن داوود را ب��ه جای یوسف بوالزیت به عنوان 
مدیر دستگاه امنیت داخلی ارتش )اطالعات( منصوب کرد.  برخی منابع 
الجزایری درباره روابط متعدد بن داوود با مراکز تصمیم گیری در فرانسه 
از زمان مدیریت پست وابسته نظامی در سفارت این کشور در پاریس 
می گویند.  این منابع باور دارند، چنین تغییری در شرایط ویژه کنونی 
که اعتراضات مردمی علیه تمدید دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه ادامه 

دارند،  رویکردی تاکتیکی دارد. 
-----------------------------------------------------

  موافقت نتانیاهو با فروش زیردریایی های آلمان به مصر 
رئیس سابق اداره سیاسی امنیتی وزارت جن��گ اسرائیل اعالم کرد، یک 
مس��ؤول آلمانی به وی اطالع داده که نخس��ت وزیر این رژی��م با فروش 
زیردریایی های آلمانی به مصر موافقت کرده است. پلیس اسرائیل به دریافت 
مبالغی در ازای تصویب تصمیم خرید زیردریایی های آلمانی توسط اسرائیل 
ضمن همکاری با شرکت » تیسن کروپ « آلمان توسط نزدیکان بنیامین 
نتانیاهو، نخس��ت وزیر اسرائیل مشکوک است.   به گزارش ایسنا، عاموس 
گلعاد تصریح کرد، مخالفتش را درباره فروش زیردریایی     هاي آلمان به مصر 
ابراز داشته و گفته این مسئله تهدیدی برای امنیت اسرائیل است. وی ادامه 

داد، نتانیاهو خود با انجام این معامله موافقت کرده است. 
-----------------------------------------------------

  امریکا و کره شمالی نمی خواهند به گذشته برگردند!
دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعالم کرد امریکا و کره شمالی هر دو 
نمی خواهند به گذشته پرتنش و مبتنی ب��ر تقابل بازگردند.  به گزارش 
ایس��نا، یک مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی که خواست 
نامش فاش نش��ود، روز یک شنب��ه اظهار ک��رد: امریک��ا و کره شمالی 
نمی خواهند به وضعیت پیش از سال ۲۰۱7 که دچار تنش و تقابل بودند،  
بازگردند.  به گفته این مقام سئول، پیونگ یانگ و واشنگتن هر دو شاهد 
این بودند که پیشرف��ت عمیقی داشته اند که با توج��ه به این پیشرفت 
بازگشت به گذشته در عمل دشوارتر شده اس��ت.  پیش از این رهبران 
امریکا و کره شمالی در اواخر فوریه دومین دیدار خود را در ویتنام برگزار 

کردند؛ دیداری که البته بدون دستیابی به هیچ توافقی پایان یافت. 

تظاهرات عليه تروریسم اسالم هراسانه
از اروپا تا یونان و ترکيه

در حالی ک�ه بر اس�اس آخرین اع�ام پلی�س نیوزیلند ب�ا پیدا 
ش�دن یک جس�د دیگ�ر ش�مار قربانیان حم�ات تروریس�تی 
ب�ه دو مس�جد در ش�هر کرایس�ت چرچ ب�ه 5۰نف�ر رس�یده 
اس�ت، ش�هرهای مختل�ف جه�ان در محکومی�ت کش�تار 
در دو مس�جد در نیوزیلن�د ش�اهد تظاه�رات متع�ددی بودند. 
به گزارش ایس��نا ، روز     شنبه حدود 5۰۰ نف��ر در ایاصوفیه استانبول 
گردهم آمدن��د و به طور سمبلی��ک مراسم سوگواری ب��رای قربانیان 
حمالت نیوزیلند برگزار کردند. در این گردهمایی گروه های اسالمی و 
ناسیونالیستی حضور داشتند.  برخی بنر   هایی با محتوای » مسلمانان 
متحد هستند « و » مس��لمانان در کنار یکدیگر ایستاده اند « در دست 
داشتند. پلیس ترکیه برای تأمین امنیت در آن محدوده حضور داشت. 
فاروق حانه دار، یکی از معترضان اعالم کرد: همگان نسبت به افزایش 
اسالم هراسی در سراسر جهان آگاه هستند. مهاجمان به این دلیل این 
جسارت را پیدا کرده اند تا به مسلمانان حمله کنند. ما اینجا هستیم تا 

نشان دهیم که مسلمانان در کنار یکدیگر ایستاده اند. 
از س��وی دیگر در آتن، پایتخ��ت یونان صد   ها نف��ر در تظاهراتی علیه 
اسالم هراسی به خیابان آمدن��د. این تظاهرات در پاس��خ به فراخوان 
گروه های غیردولتی ضد فاشیسم و نژادپرستی برگزار شد. در میدانی در 
مرکز پایتخت یونان پالکارد   هایی با این عبارات » نه به اسالم هراسی«، 
» نازیس��م را از بین ببرید « و » نباید با نفرت پراکنی سازش کرد « دیده    

می شد.  تجمع دیگری نیز در محله ای مهاجرنشین برگزار شد. 
در رباط، پایتخت مراکش در یک تجمع اعتراض آمیز شرکت کنندگان 
خواستار توقف حمالت علیه مسلمانان در جهان و جرم دانستن الصاق 

صفت » تروریسم « به اسالم شدند. 
در برلین پایتخت آلمان نیز تظاهراتی علیه نژادپرستی برگزار شد. در 
تظاهرات برلین حدود 5۰۰ تن شرکت داشتند و شعار » همه باهم علیه 
نژادپرستی و فاشیسم « را سر دادند. آنها پالکارد   هایی در دست داشتند 
که رویش نوشته شده بود، » نه به خصومت علیه مس��لمانان. انسانیت 
تابعیت ماست.« آنها برای ادای احترام به قربانیان این جنایت یک دقیقه 
سکوت کردند.  در شهر روتردام هلند نیز مراسم سوگواری برای قربانیان 
حمله تروریس��تی نیوزیلند با حضور شخصیت های دینی مسلمان و 
مسیحی برگزار شد. شرکت کنندگان گفتند، این حمله فقط مسلمانان 

را هدف قرار نداد بلکه انسانیت را هدف گرفت. 
 عدم اعتراف به مسیحی بودن تروریست

رئیس جمهور ترکیه روز     شنبه با محکوم کردن حمالت نیوزیلند اعالم 
کرد: خصومت علیه اسالم در کشورهای غربی همچون غده سرطانی 
در حال گس��ترش است.  به گزارش ایسنا، به نقل از اسپوتنیک، رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: عامل حمله تروریستی 

نیوزیلند یک مسیحی بود اما غرب به این امر اذعان نمی کند. 
پیش تر نخست وزیر نیوزیلند اعالم کرد دفترش روز جمعه ایمیل عامل 
حمله تروریستی به دو مسجد کرایست چرچ را تنها چند دقیقه قبل از 

وقوع حادثه تروریستی دریافت کرده بود. 

حشدالشعبی 
خواستار احضار سفير امریکا در عراق شد

س�خنگوی حشدالش�عبی ع�راق از دولت این کش�ور خواس�ت 
ب�ه  ج�ای س�کوت در براب�ر اظه�ارات مداخله جویان�ه یک�ی از 
مقام ه�ای وزارت خارج�ه امری�کا، به آنه�ا واکنش نش�ان دهد. 
اظهارات مداخله جویان��ه مقام��ات امریکایی در ام��ور داخلی عراق، 
واکنش های عراقی    ها را در پی داشته است. علی الحسینی، سخنگوی 
رسم��ی حشدالشعب��ی روز یک    شنب��ه در گفت وگ��و ب��ا خبرگزاری 
»المعلومه « عراق، از عادل عبدالمهدی، نخست وزیر این کشور خواست 
با احضار سفیر امریکا مراتب اعتراض شدید بغ��داد را به موضع گیری 
اخیر واشنگتن در مورد این سازمان عراقی اعالم کند. او گفت:»ضربه 
زدن به هیبت حشدالشعبی، به عنوان بخشی از نیروهای امنیتی عراق 
نقض حاکمیت این کشور است«. سخنگوی حشدالشعبی عراق با ابراز 
تعجب از سکوت بغداد در این باره اظهار داشت که دولت عبدالمهدی 
ملزم است به اظه��ارات »رابرت پاالدینو«، سخنگ��وی رسمی وزارت 
خارجه امریکا پاسخ دهد و اقدامات بازدارنده ای در برابر مداخله های این 
کشور و رئیس جمهور آن در امور مربوط به حشدالشعبی و عراق اتخاذ 
کند. رابرت پاالدینو، سخنگ��وی وزارت خارجه امریکا اخیراً نیروهای 
سازمان حشدالشعبی عراق را که در شکست داعش و آزادسازی مناطق 
این کشور از اشغال این گروه تروریس��تی نق��ش به سزایی ایفا کردند، 
»نیروهای فرقه ای « خوانده بود. کمیس��یون امنی��ت و دفاع پارلمان 
عراق دیروز در واکنش به این اظهارات رابرت پاالدینو گفت:» این گونه 
اظهارات هدف ق��رار دادن حاکمیت عراق اس��ت«. مقامات امریکایی 
در سال های اخیر اظهارات تندی علی��ه حشدالشعبی انجام داده اند و 
خواستار انحالل این گروه بودند. ای��ن درحالی است که حشدالشعبی 
بزرگ ترین عامل پیروزی عراقی    ها در مقابل گروه تروریس��تی داعش 
بود. فرماندهان حشدالشعبی بار    ها از امریکا خواسته اند نیروهای خود را 
از خاک عراق خارج کند در غیر این صورت، عراقی    ها برای بیرون راندن 

امریکایی    ها به زور متوسل خواهند شد. 

سيدرحيمنعمتی

رهب�ر مخالفان دول�ت ونزوئا در ح�ال آغاز 
مرحله جدی�دی از اقدامات ب�رای براندازی 
دولت نیکاس مادورو است. خوان گوایدو روز 
      ش�نبه با هدف راه اندازی یک جنبش مردمی 
برای سرنگونی توری را در داخل ونزوئا آغاز 
کرد. همزمان، رئیس جمهور ونزوئا ش�روع 
دور دوم تمرین�ات نظامی گس�ترده را بعد از 
خاموشی یک هفته ای این کشور اعام کرد. 
خوان گوایدو روز       شنبه وعده داد مرحله جدیدی از 
سازماندهی برای سرنگونی دولت ونزوئال را شروع 
کند. وی در جدید     ترین اظهارنظر مدعی شد که 
انتخاب دوباره نیکالس مادورو در سمت ریاست 
جمهوری ونزوئال مشروعیت ن��دارد و از حامیان 
خود خواست تا نس��بت به آنچه ک��ه »عملیات 
آزادی« در ونزوئال توصیف کرد، همچنان متعهد 
بمانند. رهبر مخالفان دولت ونزوئال افزود: خیلی 
زود و پس از سفر به مناطق مختلف ونزوئال، به کاخ 
ریاست جمهوری خواهیم رفت و آنچه را مربوط 

به مردم بوده به دست خواهی��م آورد. گوایدو تور 
داخلی خود تحت عنوان »آزادی عملیات « را در 
شهر والنسیا آغاز کرد و متعهد شد که خیلی زود 
زمام امور را در میالفلورس )کاخ ریاست جمهوری 
ونزوئال( برعهده گیرد. گوایدو چارچوب زمانی ای را 
برای بسیج در ونزوئال پیشنهاد نداد و تنها گفت که 

این بسیج مردمی با یک راهپیمایی به سمت کاخ 
ریاست جمهوری در کاراکاس به اوج خود می رسد. 
همزمان، رئیس جمهور ونزوئال ش��روع دور دوم 
تمرینات نظامی گسترده را بعد از خاموشی یک 
هفته ای این کشور اعالم کرد. این دور از تمرینات 
روی محافظت از شبکه ب��رق ونزوئال تمرکز دارد 

که این اقدام ب��ه دنبال خاموشی های گس��ترده 
این کشور انجام می ش��ود. روز جمعه نیکوالس 
مادورو، رئیس جمهور ونزوئ��ال همچنین خبر از 
ساختار جدیدی در نیروهای مس��لح داد که قرار 
است محافظت از زیرساخت های کلیدی ملی را 
در دستور کار خود قرار دهد. همزمان، معاون وزیر 
خارجه روسیه نیز ضمن غیرقابل قبول خواندن 
هرگونه اقدام مبتنی ب��ر زور در خصوص ونزوئال 
اعالم کرد که مسکو به رغم فشارهای واشنگتن به 
گسترش همکاری با کاراکاس ادامه می دهد. بنا 
بر گزارش خبرگزاری اینترفکس، ریابکوف گفت: 
»به رغم تأثیرگذاری های امریکا، ما هر کاری که 
بتوانیم برای حفاظت از همکاری مان با کاراکاس 
انجام خواهیم داد«. مع��اون وزیر خارجه روسیه 
درباره دیدار آتی خودش با هیئت امریکایی در رم 
ایتالیا تأکید کرد که در این دیدار با امریکا به منظور 
یافتن راه      هایی برای کمک کردن به انجام مذاکرات 
داخلی بین طرف های ونزوئالیی رایزنی می شود. 

  تظاهرات حاميان جدایی کاتالونيا 
به مادرید کشيده شد

مردم اسپانیا در جریان تظاهراتی در پایتخ��ت این کشور به محاکمه 
سران جدایی طلبان اعت��راض کردند.  به گزارش ف��ارس، هزاران نفر 
از مردم اسپانی��ا روز شنبه با برگ��زاری تظاهرات در شه��ر مادرید، از 
سیاستمداران کاتاالن و فعاالن جدایی طلب که هم اکنون در بازداشت 
به س��ر می برند، حمای��ت کردند.  بنابر گ��زارش خبرگ��زاری آلمان، 
ترتیب دهندگان این تظاهرات گفته اند که ۱۲۰ هزار نفر در تظاهرات 
شرکت داشتند. ام��ا اطالعات پلیس حاکی از حض��ور حدود ۱۸ هزار 
نفر در نخس��تین تظاهرات اصلی جدایی طلب��ان در پایتخت اسپانیا 
است.  تظاهرات کنندگان عالوه بر نوشته هایی، پرچم های قرمز و زرد 
کاتالونیا را با خود حمل می کردند. روی یکی از بنرهای نوشته شده بود: 

»خودمختاری جرم نیست.«
-----------------------------------------------------

 انگليس به عربستان و بحرین
 تجهيزات جاسوسی فروخته است

انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر مانند بحرین و عربستان سعودی 
تجهیزاتی صادر کرده ک��ه به حکومت این کشور    ه��ا امکان جاسوسی از 
شهروندان را می دهد.  به گ��زارش فارس، دولت انگلی��س مجوز فروش 
75میلیون پوند تجهیزات هک سیستم های ارتباطی به چند کشور را صادر 
کرده است. در این میان، نام کشورهای بدنام در نقض حقوق بشر نیز دیده 
می شود.  به نوشته روزنامه »گاردین«، بر اساس تحلیل  مجوزهای صادرات 
تجهیزات استراق سمع ارتباطات، از سال ۲۰۱5 انگلیس 75 میلیون پوند 
نرم افزارهای جاسوسی و تکنولوژی های نظارتی را به کشور    هایی از جمله 

عربستان، بحرین، فیلیپین و ترکیه فروخته است. 

همزمان با تشدید اعتراضات در هفته هجدهم

ماکرون: معترضان می خواهند  
جمهوری پنجم فرانسه را نابود کنند 


