
آتش سوزی هفته پیش کلیسای نتردام پاریس 
که در ابتدا موجی از همدلی در میان فرانسویان 
برانگیخته بود، حاال خ�ود به آتش اعتراضات 
جنبش جلیق�ه زرد افزوده اس�ت. حضور این 
جنبش در دو سه هفته گذشته کم رنگ شده 
بود و دولت امانوئل ماکرون امیدوار ش�ده بود 
که از پس ای�ن جنبش بر آمده اس�ت،  اما روز 
      ش�نبه برای بیس�ت و س�ومین هفته متوالی 
جلیقه زرد     ها با ش�دت قابل توجهی به میدان 
اعتراضات بازگشتند، آن هم با خشم از عملکرد 
دولت در اعطای معافیت مالیاتی به ثروتمندان 
در قبال کمک آنها به پروژه بازس�ازی نتردام. 
هزاران تن از جلیقه زرد     ها روز       شنبه ۳۱ فروردین 
در پاریس به خیابان آمدند تا همچون معترضان 
در شهرهای دیگر با رئیس جمهور، امانوئل ماکرون 
بر سر خواس��ته های خود »اتمام حجت « کنند. 
تظاهرکنندگان در حالی که همچون هفته های 
پیش از راهپیمایی در خیابان شانزه لیزه منع شده 
بودند، از اطراف کلیسای آسیب دیده نتردام نیز 

دور نگه داشته شدند. 
بخش��ی از اعتراض جلیقه زردهای فرانسوی به 
استفاده میلیاردر     ها و ش��رکت های ثروتمند از 
موقعیت آتش سوزی در کلیسای جامع نتردام 
بود. از ف��ردای آتش س��وزی نت��ردام موجی از 
انتقادهای ضد دولتی به دلیل افزایش معافیت 
مالیاتی برای کمک کنندگان به بازس��ازی این 
کلیسا در سراسر فرانسه به وجود آمد. معترضان 
می گویند در حالی که خواسته اصلی آنها کاهش 
مالی��ات و افزایش ق��درت خرید برای اقش��ار 
کم درآمد و متوسط اس��ت، دولت باز هم به فکر 

پولدار     ترین افراد جامعه است.   مجموع نیروهای 
پلیس ضد ش��ورش که برای مقابله با تظاهرات 
روز       ش��نبه جلیقه زرد     ها گسیل ش��ده  بودند به 
۶۰ هزار نفر می رسید که عمده آنها در پاریس، 
مارس��ی، تولوز، مونپلیه و بوردو مستقر شدند. 
پلیس مطابق معمول از گاز اش��ک آور و گلوله 

پالستیکی استفاده کرد. 
درگیری ه��ای معترضان با پلیس ضد ش��ورش 
در ش��هرهای مختلف فرانس��ه مطاب��ق معمول 
هر هفته از نخس��تین س��اعات بعدازظهر شدت 
گرفت. در پاریس که همواره کانون اصلی اعتراض 
جلیقه زردهاس��ت، حدود س��اعت دو بعدازظهر 
تنش در خیابان های ش��هر ش��دیدتر ش��د.  در 

میدان رپوبلیک )جمهوری( و بول��وار ژول فری 
که بیش��ترین درگیری      ها از آنجا گزارش ش��ده، 
برخی از معترضان چند خودرو و موتورس��یکلت 
را آتش زدند.  در میدان باس��تی نی��ز پلیس در 
پاس��خ به پرتاب کوکتل مولوتوف از سوی برخی 
تظاهرکنندگان، گاز اشک آور و گلوله پالستیکی 

به طرف آنها شلیک کرد. 
 ش��هروندان فرانس��وی با به اش��تراک گذاشتن 
تصاویری در ش��بکه های اجتماعی از خش��ونت 
پلیس و صدمه دیدن برخی افراد بر اثر استنشاق 
گاز اش��ک آور خبر داده اند. پلی��س همچنین از 
بازداشت بیش از ۲۲۷ نفر در جریان راهپیمایی 

در پاریس خبر داده است. 

 شعار »خودکشی کنید« علیه پلیس
 در ویدئویی کوتاه که وزیر کش��ور فرانس��ه به 
اشتراک گذاش��ته، گروهی از معترضان دیده 
می ش��وند که خطاب به نیروهای پلیس فریاد 
می زنن��د: »خودکش��ی کنی��د! « این ش��عار 
طعنه آمیز در حالی مطرح ش��د که در ماه های 
اخی��ر گزارش ه��ای نگران کنن��ده ای از موج 
خودکش��ی مأموران پلیس در فرانسه منتشر 

شده است. 
کریس��توف کاس��تانر، وزیر کشور فرانس��ه با به 
اشتراک گذاش��تن ویدئوی کوتاهی از تظاهرات 
روز       شنبه ۳۱فروردین در پاریس در توئیتر نوشت: 
»شرم بر کسانی که به چنین ذلتی تن می دهند. 
ما تمام و کمال پشتیبان نیروهای پلیس و خانواده 
آنها هستیم. اکثریت بزرگ فرانسوی      ها می دانند 

که چه چیزی را به این نیرو     ها مدیونند.«
فرانسوا گزاویه بالمی، نامزد حزب متبوع امانوئل 
ماکرون برای انتخابات اروپا با تقبیح این ش��عار 
از این ه��م فراتر رفت و خواس��تار پیگ��رد افراد 
شعاردهنده ش��د. او در توئیتر نوشت: »از ژانویه 
تاکنون ۲۸ مأمور پلیس خودکشی کرده اند. دو 
برابر بیشتر از ]مدت مش��ابه در[ سال پیش. این 
همه خانواده از هم پاش��یده آن وق��ت این فریاد 
غیرانسانی را بر س��ر آنها می زنند...  هیچ کدام از 
آنهایی که این شعار را دادند نباید از تنبیه معاف 

شوند. هیچ کدام.«
فیلی��پ استروس��ی، سیاس��تمدار معروف 
فرانس��وی و ش��هردار نی��س هم این ش��عار 
راهپیمای��ان را »ش��رم آور«، »نانجیبانه« و 

»مذموم« توصیف کرد. 
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آتش نتردام اعتراض جلیقه زرد     ها را داغ تر کرد

اً  ه����ر ظ�ا   گزارش  یک
ن�ژادپرس�تي 
ترامپي و افراط گرایي تکفیري با مدل عربستان 
سعودي مس�ابقه ترور گذاشته اند.  شش هفته 
بعد از حمله تروریستی به مسجد مسلمانان در 
نیوزیلند که 50 نفر در آن قربانی شدند، دیروز 
همزمان با عید پاک مسیحیان سه کلیسا و چند 
هتل در سریالنکا هدف حمله تروریستی قرار 
گرفت که در اثر آن، دست کم 207نفر کشته و 
صد    ها ت�ن زخمی ش�دند. هنوز هی�چ گروهی 
مسئولیت حمالت دیروز را به عهده نگرفته ولی 
یک سازمان اطالعاتی خارجی، پیش از انفجار    ها 
درباره اقدام تروریستی گروه تکفیري موسوم 
به »جماعت توحید سریالنکا« هشدار داده بود. 

موج انفجارهای تروریس��تی صبح روز عید پاک، 
کلمبو پایتخت س��ریالنکا را درنوردید، حمالتی 
که تقریباً به طور همزمان به سه کلیسا و سه هتل 
انجام ش��د. ابتدا ش��ش انفجار تروریستی به طور 
همزمان در سه کلیسا و سه هتل در کلمبو انجام 
شد و ساعتی بعد ، دو انفجار دیگر هم در مناطقی 

بیرون از ش��هر کلمبو رخ داد. س��ه انفجار اول که 
همزمان با برگ��زاری عید پاک مس��یحیان اتفاق 
افتاد، در کلیسای »س��نت آنتونی « در » باتیکالو 
زیو « در کلمبو و همچنین کلیسای »کاتوواپیتیا« 
در »کاتانا« اتفاق افتاده اس��ت. در کلیسای سنت 
آنتونی دست کم ۲4 نفر کشته شدند و در انفجار 
کلیس��ای باتیکالو زیو ۲۷ نفر کش��ته ش��ده اند. 
شدید     ترین انفجار در کلیسای سنت سباستین در 
نگومبو در شمال کلمبو رخ داده که در آن حداقل 
۸۰ نفر کشته شده اند. هنگام انفجار در این کلیسا 
حداقل 5۰۰ نفر در آن حضور داشتند و شدت آن به 
حدی بود که منابع خبری می گویند سقف کلیسا 
نیز به خون آغشته شده است. این کلیسا بالفاصله 
تصویری از انفجار تروریستی در فیس بوک منتشر 
کرد و از نزدیکان قربانیان خواست که اگر از اعضای 
خانواده آنها کس��ی در مراس��م عید پاک کلیس��ا 
حضور داش��ته، برای یاری آنها به کلیس��ا بیایند. 
منابع خبری گ��زارش کردند ک��ه در انفجار های 
دیروز دست کم 45۰نفر نیز زخمی شده اند. بعد از 
انفجارها، وضعیت فوق العاده آمد و رفت در کلمبو 
اعالم ش��د و رانیل ویکرامس��ینگه، نخس��ت وزیر 

س��ریالنکا، در پیامی توئیتری ای��ن حمالت را به 
شدت محکوم کرد و از مردم سریالنکا خواست تا 
در این  ساعات غمبار متحد و قوی باشند. دست کم 
چهار تبعه خارج��ی نیز در میان کشته ش��دگان 
حمالت تروریس��تی دیروز هستند. این انفجارها، 
از زمان پایان جنگ داخلی س��ریالنکا بین دولت 
مرکزی و ببره��ای تامیل در س��ال ۲۰۰9 که در 
جریان آن ۱۰۰ هزار نفر کشته شدند شدید     ترین 

حمله تروریستی بوده است. 
  جماعت توحید، متهم ردیف اول

حم��الت تروریس��تی صب��ح جمعه ک��ه عمدتاً 
کلیساهای مسیحیان را هدف قرار داد و همزمان 
با عید پاک انجام شد، ش��ش هفته بعد از حمله 
تروریستی به مسجد نور و مرکز اسالمی لینوود 
واقع در کرایست چرچ  نیوزیلند اتفاق افتاد که در 
آن 5۰مسلمان کشته ش��دند. »برنتون تارانت« 
عام��ل حمله تروریس��تی نیوزیلند مانیفس��تی 
۷۷صفحه ای در توئیتر منتشر کرده بود که نشان 
می داد عقایدی نژادپرستانه و اسالم ستیزانه دارد 
و گفته بود از پش��تیبانان دونالد ترامپ به عنوان 
»نماد بازیابی هویت سفیدپوستان « است. حاال 

پیکان توجه    ها بر »جماعت توحید س��ریالنکا« 
متمرکز ش��ده که با تفکرات  تکفیري، عید پاک 
مسیحیان را در س��ریالنکا هدف قرار داده است. 
جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند که حمالت 
تروریستی شش هفته قبل به مساجد مسلمانان 
را محک��وم و به نش��انه هم��دردی در مالقات با 
جامعه مس��لمانان نیوزیلند روس��ری مشکی بر 
س��ر کرد، دیروز در پیامی ضمن محکوم کردن 
حمله تروریستی سریالنکا حمله به مسلمانان در 
کشورش و مسیحیان در سریالنکا را از یک جنس 
خواند و گفت:» نیوزیلند همه اش��کال تروریسم 
را محکوم می کند و اراده ما با حمله تروریس��تی 
۱5 مارس)به مس��لمانان نیوزیلند( بیشتر شد. « 
 نخس��ت وزیر نیوزیلند، هم��دردی نیوزیلند را با 
سریالنکا ابراز کرده است؛ دو کشوری که هیچ یک 
در مرکز تحوالت جهانی نیستند ولی طی فاصله 
زمانی شش هفته، هدف حمله تروریستی خونینی 

علیه مسلمانان و مسیحیان قرار گرفته اند. 
 واکنش ترامپ

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که در جریان 
حم��الت تروریس��تی نیوزیلن��د به دلیل ریش��ه 
س��فیدبرترانگاری این حمالت م��ورد انتقاد قرار 
گرفت، با فاصله ای کوتاه ، حمالت دیروز را محکوم 
کرد و از آمادگي امریکا براي کمک به س��ریالنکا 

خبر داد.
 ترامپ در توئیت اول خود در گافی عجیب نوشته 
بود: »در این حمالت تروریستی هولناک دست کم 
۱۳۸ میلیون نفر کشته و بیش از ۶۰۰ نفر مجروح 
شدند«. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم 
روز یک    شنبه در حس��اب کاربری خود در توئیتر 
نوشت:»از حمله تروریس��تی به عبادت کنندگان 
س��ریالنکایی در عید پ��اک، ش��دیداً اندوهگین 
هستیم. تس��لیت به دولت و مردم کشور دوست 
س��ریالنکا. فکر و دعای ما با قربانی��ان و خانواده 
آنهاس��ت. تروریس��م خطری جهانی و بدون دین 
اس��ت که باید همه جهان آن را محک��وم و با آن 
مقابله کند. « ظریف در جریان حمالت تروریستی 
نیوزیلند با عکسی از ترامپ توئیت کرده بود:» ما 
ایرانی     ها به خوبی می دانیم که نژادپرستی و نفرت 
از اسالم چه عواقبی دارد. » #اسالم هراسی  را فوراً 
متوقف  کنید. « پاپ فرانسیس در مراسم عید پاک 
در واتیکان در واکنش به حمالت سریالنکا گفت: 
با غم و اندوه از خبر حمالت ش��دیدی باخبر شدم 
که امروز، دقیقاً در روز عید پ��اک، دل مردم را در 
کلیس��ا    ها و جاهای دیگر به درد آورد و بسیاری را 

به سوگ نشاند. 

  گزارش  2

   خبر

عمران خان  پاي بر کينه هاي سعودي 
در  تهران

عمران خان، ماه   ها پس از وعده انتخاباتی برای سفر به ایران، دیروز وارد 
مشهد شد تا نشان دهد میزان ارادت او و اغلب پاکستانی  ها به مرقد امام 

هشتم و اهل بیت )ع(، طلیعه مراودات با ایران است. 
عمران خان ماه های ناآرام و پرتالطمی را سپری کرده و در اداره و ثبات 
داخلی و نظام بخش��یدن به امور اقتصادی و امنیت داخلی، به موازات 
تنش های امنیتی با هند و س��امان بخش��یدن به سیاس��ت خارجی و 
منطقه ای و پرونده افغانستان یا کشمکش های راهبردی با امریکا، که 

دهها عنوان را شامل می شوند، هنوز راه ناهمواری در پیش دارد. 
بسیار روشن اس��ت که امریکا، عربس��تان، امارات و انگلیس عالقه ای 
به ش��کوفایی روابط عمران خان و پاکس��تان با ایران ندارند و همواره 
از اهرم فقر و فساد برای مدیریت سیاس��ت های پاکستان بهره برده یا 
برای تحریک و تش��ویق تفکر وهابی و افراطی و تنش س��ازی استفاده 
کرده اند و این رویکرد را به بخش��ی از بدنه امنیتی و نظامی هم تسری 
داده اند. پرونده عربس��تان و پروژه ه��ای امریکا در غرب آس��یا اگر در 
گذش��ته، جلوه های آش��کار کمتری داشت، اکنون روش��ن است که 
مناسبات با کشور  ها را برای سلطه ویرانگر و نابودی ملت های مسلمان 
و جنگ افروزی و تروریس��م و نیازمند کردن کشورهای اسالمی برای 
اینکه ابزار سیاست های امریکایی و صهیونیستی باشند، می خواهند. 
گوش��ه ای از سفر بن س��لمان به پاکستان که با وعده س��رمایه گذاری 
۲۰ میلیاردی، مقامات پاکستانی را وسوسه کرده دو اولویت را نشان داد.  
اول اینکه بن سلمان در یمن با مش��کل راهبردی روبه رو است و حتی 
پاسخی برای امریکایی   ها ندارد و باید ارتش یا مزدوران پاکستانی را در 
جنگ یمن هزینه کند.  ثانیاً اینکه با تزریق پول و رشوه به جریان های 
ساماندهی شده قومی و نژادی سرویس های اطالعاتی امریکا و انگلیس 
یا تجمعات وهابی افراطی در بلوچس��تان و به ویژه در موازات مرزهای 
ایران، می بایست از همگرایی دو ملت و کشور پاکستان و ایران جلوگیری 
کرده و به عنوان آخرین اهرم فشار به مقامات پاکستانی، امکان تجزیه 

پاکستان را فراهم کنند. 
درحالی که پاکستان نیاز عمده ای به گاز و نفت ایران دارد و مبادالت 
بازرگانی با ای��ران می تواند بخ��ش مهمی از مش��کالت اقتصادی در 
پاکستان را کاهش دهد، همواره از سوی امریکا، عربستان و امارات تحت 
فشار قرار گرفته است. در آستانه سفر عمران خان به ایران نیز یک حمله 
تروریستی در بلوچستان پاکس��تان و اتهام پراکنی رسانه های وابسته 
به سعودی و غرب برای اختالل در س��فر عمران خان به تهران، نشانه 
روشنی است از پرونده تکمیلی در اقدام تروریستی در خاش-زاهدان 
ایران که هنوز بخشی از دستگاه امنیتی پاکستان  با آن بازی  می کنند 
و باید قتل عام تعدادی از شیعیان پاکس��تان چند روز قبل از رخداد را 

به آن اضافه کنیم. 
حاصل اینکه عمران خان که از بارگاه امام رضا)ع( س��فر خود را شروع 
کرده، شاهد بود که شاهزاده سعودی در دو روز قبل در نشست مقامات 
پارلمانی همسایه عراق، کینه ورزی به امام زمان)عج( را نیز نشان داد و 

نام نخست وزیر عراق را عادل عبدالهادی عنوان کرد. 
نجات پاکس��تان و عمران خان در مناسبات با همس��ایگان، با تکیه 
بر خش��کاندن افراطی گری، وهابی گری، مس��دود ک��ردن تمامی 
مسیر  ها در نقش آفرینی در پروژه های امریکایی، سعودی و اماراتی 
و فتنه های انگلیسی، فعال کردن صادقانه همکاری های امنیتی در 
کنترل بلوچستان پاکستان و مناسبات گسترده  اقتصادی، بازرگانی، 
فرهنگی و سیاسی است. پاسخ جدی عمران خان در تهران در مورد 
نیروهای ربوده ش��ده در ج��اده خاش-زاه��دان و ورود به همکاری 
امنیتی ثبات ساز برای هر دو کشور و کنترل نقش ویرانگر وهابی گری 
و فتنه ه��ای انگلیس��ی و امریکایی مقدمه  مناس��بی برای توس��عه 

همکاری های اقتصادی و انرژی و همه جانبه است. 
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 مودی: مادر بمب های اتمی را علیه پاکستان استفاده می کنیم
نارندرا مودی، نخست وزیر هند که تالش دارد با پیروزی در انتخابات 
برای دومین بار به پیروزی برسد، تهدید کرد مادر بمب های هسته ای 
را در اختیار داریم و علیه پاکستان اس��تفاده خواهیم کرد.  به گزارش 
فارس، »نارندرا مودی« با س��خنرانی در مب��ارزات انتخاباتی خود در 
منطقه گجرات گفت: مادر بمب های هسته ای را در اختیار داریم و علیه 
پاکستان استفاده خواهیم کرد.  وی افزود: نیروهای نظامی هند آمادگی 
کامل دارند دست به حمله تالفی جویانه علیه پاکستان بزنند.  مودی 
تأکید کرد: می خواهم به پاکس��تان که ما را تهدید به حمله هسته ای 
می کند بگویم هر کاری می خواهید بکنید دهلی نو پاسخ متقابل خواهد 
داد.  مودی رقابت سختی را با اعضای اپوزیسیون به ویژه حزب کنگره 

هند در پیش دارد. 
-----------------------------------------------------

 اعالم موجودیت داعش در کنگو
گروه تروریستی داعش با شکس��ت در کشورهای س��وریه و عراق به 
دنبال مرکز دیگری برای خود در کشورهای آفریقایی است.  به گزارش 
اس��پوتنیک، گروه تروریس��تی داعش برای اولین ب��ار در جمهوری 
دموکراتیک کنگ��و یک حمله تروریس��تی ترتیب داده اس��ت. طبق 
خبرهای رسیده این حمله تروریستی در روستای » کمانگو « واقع در 
نزدیکی مرز کنگو و اوگاندا اتفاق افتاد که هش��ت نظامی این کشور بر 
اثر آن کشته شدند.  داعش همزمان با اولین حمله تروریستی خود در 
کنگو از از تشکیل شاخه ای به نام » والیت وسط آفریقا « )ایالت آفریقای 

مرکزی( اطالع داد. 
-----------------------------------------------------

 تمدید ریاست جمهوری اشرف غنی 
دادگاه عالی افغانستان اعالم کرد به علت تعویق زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری، دوره ریاست جمهوری اشرف غنی تمدید می شود. 

به گزارش ایسنا، به نقل از النشره، یک منبع در دادگاه عالی افغانستان 
گف��ت: طبق احکام قانون اساس��ی، اش��رف غن��ی، تا زم��ان انتخاب 
رئیس جمهوری جدید در سمت خود باقی می ماند.  قرار است انتخابات 
ریاست جمهوری ۲۸ سپتامبر ۲۰۱9 )ششم مهر ماه( برگزار شود در 
حالی که دوره ریاست جمهوری فعلی ۲۱ ماه مه آینده خاتمه می یابد. 
پیش تر ۲9 تیر ماه س��ال جاری )۱۳9۸ ش( به عنوان تاریخ برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعالم شده بود. 
-----------------------------------------------------

 کره شمالی: بولتون مهمل می گوید
یک مقام ارشد کره شمالی در واکنش به اظهارات اخیر مشاور امنیت 
ملی امریکا گفت که چش��مان وی کم سو ش��ده و مهمل می گوید.  
به گزارش فارس، در واکنش به این س��خنان »چوئه س��ان هوی « 
معاون وزیر خارجه کره ش��مالی در مصاحبه با خبرگزاری رسمی 
این کشور سخنان بولتون را »مهمل « توصیف کرد و گفت: به نظرم 
می رسد که چشمان وی کم نور شده است.  این مقام کره شمالی در 
ادامه مصاحبه خود به واشنگتن هشدار داد که از ادامه دادن به این 
اظهارات خودداری کند.  بولتون اخیراً در مصاحبه ای گفته بود که 
برای آنکه نشست دیگری میان »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 
و »دونالد ترامپ« رئیس جمهور امریکا برگزار ش��ود، پیونگ یانگ 
باید شواهد بیشتری نشان دهد که آماده کنار گذاشتن تسلیحات 

هسته ای خود است. 

حزب اهلل احتمال 
جنگ با اسرائيل را منتفي نمي داند

روزنامه کویتی »الرأی « مدعی ش�د که دبیرکل حزب اهلل لبنان در 
دیدار فرماندهان این ح�زب از احتمال باالی وقوع جنگ ناگهانی 
با رژیم صهیونیس�تی در تابستان سال جاری س�خن گفته است. 
این روزنامه کویتی در گزارشی مدعی شد: سیدحسن نصراهلل در دیدار 
خصوصی با فرماندهان حزب اهلل در مناطق مختلف، از آنها خواسته است 
که حقایق و احتمال وقوع چنین جنگی را پنهان نکنند و خانواده های 

خود را در جریان آن قرار دهند. 
به ادعای الرای، نصراهلل در این دیدار گفته است: شاید من زمان طوالنی 
در میان شما نباشم و ممکن است بیشتر فرماندهان صف اول ما هم به 
همراه من کشته شوند و این احتمال هم وجود دارد که اسرائیل در ترور 
فرماندهان موفق شود اما این به معنای پایان حزب اهلل نیست زیرا این 
حزب متکی به افراد نیست بلکه بخشی تفکیک ناپذیر از جامعه لبنان 
است. بر اساس این گزارش، نصراهلل تأکید کرده که دالیل زیادی وجود 
دارد مبنی بر اینکه اسرائیل برای غافلگیر کردن همه و به راه انداختن 
جنگی نظیر جنگ ۲۰۰۶ میالدی تالش می کند اما بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل مانند ایهود اولمرت، نخست وزیر سابق این رژیم، 
مردد نیست و احتمال دارد اسرائیل همان کاری را که در سال ۲۰۰۸ 
میالدی در غزه انجام داد، در س��ال ۲۰۱9 میالدی به هدف یکس��ره 
کردن نهایی تهدیدهای ناشی از حزب اهلل نیز انجام دهد، بنابراین ملت 
لبنان باید برای چنین احتماالتی آماده باشند . روزنامه کویتی در ادامه 
به نقل از آنچه منابع آگاه خوانده، نوشت: سیدحسن نصراهلل هیچ گاه 
اینقدر بدبین نبوده، به طوری که احتمال جنگ با اسرائیل را از 5۰/5۰ 
به ۷۰/۳۰  باال برده اس��ت . هیچ کس از میزان ش��دت جنگ آتی آگاه 
نیست اما این اعتقاد وجود دارد که اسرائیل در نظر دارد که در روزهای 
اول جنگ، بانک اهداف متش��کل از ه��زار تا ۲هزار ه��دف را تخریب 
کند. همچنین این اعتقاد وجود دارد که اس��رائیل جنگ را در صورتی 
آغاز می کند که محل سیدحس��ن نصراهلل را پیدا کند و همین موضوع 
بهانه ای است که فرماندهان ارتش اسرائیل می توانند برای قانع کردن 
افکار عمومی داخلی از آن استفاده کنند. روزنامه مذکور در ادامه مدعی 
شده است: هدف از پیش بینی های بدبینانه سیدحسن نصراهلل این است 
که تمامی تدابیر الزم جهت جلوگیری از غافلگیری نیرو    ها اتخاذ شود. 
این اعتقاد رایج وجود دارد که اس��رائیل، امریکا و انگلیس در هرگونه 
جنگ آتی شرکای یکدیگر خواهند بود. الرای در ادامه به نقل از منابع 
آگاه آورده است: زرادخانه ای که حزب اهلل در اختیار دارد، برای شلیک 
روزانه صد    ها موشک کافی است و این حزب می تواند چنین اقدامی را 
تا مدت های طوالنی انجام دهد. عالوه بر این حزب اهلل به حفر خندق    ها 
و تونل هایش در زیر زمین پایان داده اس��ت. از نظر مالی هم، حزب اهلل 
دیگر به مبلغ هنگفت نیاز ندارد زیرا حضورش در جبهه مقدم سوریه به 

پایین     ترین حد خود رسیده است. 

تعيين نامزد معترضان سودانی 
برای تصدی پست نخست وزیری

گروه ه�ای آزادی و تغیی�ر در س�ودان نام�زد خود ب�رای تصدی 
پس�ت ریاس�ت دول�ت مدن�ی را مش�خص کردن�د و خواس�تار 
انح�الل کمیت�ه سیاس�ی در ش�ورای نظام�ی انتقال�ی ش�دند. 
منابع س��ودانی اعالم کردند، گروه ه��ای »آزادی و تغیی��ر « درصدد 
کاندیداتوری مضوی ابراهیم برای ریاس��ت دولت مدنی هس��تند. در 
همین حال، شورای نظامی انتقالی سودان روز یک   شنبه مجدداً تأکید 
کرد که درصدد است قدرت را به یک دولت مدنی تحویل دهد که مردم 
بر سر آن توافق نظر داشته باشند. هرچند گروه های »آزادی و تغییر « 
خواستار انحالل کمیته سیاسی در ش��ورای نظامی انتقالی شدند. به 
دنبال اعتراضات مردم سودان علیه عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع 
این کشور و دولت او، البشیر توس��ط ارتش عزل شد و شورای نظامی 
انتقالی تشکیل و اداره کش��ور را برعهده گرفت، این درحالی است که 
مردم سودان خواستار تحویل اداره کش��ور به دولت مدنی هستند. از 
سوی دیگر، خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پزشکی اعالم کرد 
که عمر البشیر، رئیس جمهور مخلوع سودان چند روزی است که سکته 
خفیف کرده است. این منبع افزود: رئیس جمهور سودان برای درمان 
به بیمارستان منتقل و سپس به بیت الضیافه اقامتگاه خود بازگردانده 
شد. این منبع پزشکی که یکی از پزشکان ناظر بر مداوای البشیر است و 
نخواست نامش فاش شود، گفت: وضعیت جسمانی البشیر بعد از سکته 
ثابت شده اما وضعیت روحی او همچنان در حال وخیم تر شدن است. 
همچنین، مقام های امنیتی سودانی گفتند دهها میلیون دالر پول نقد 
از منزل عمرالبشیر، رئیس جمهور برکنار شده سودان، کشف کرده اند. 
یک منبع مطلع در دادگستری س��ودان در گفت وگو با رویترز تأکید 
کرده در منزل آقای البشیر، چمدان های حاوی بیش از 5میلیارد پوند 
سودان )معادل ۱۰5 میلیون دالر(، ۶میلیون یورو )معادل ۷/۶ میلیون 

دالر( و ۳5۱هزار دالر پیدا شده است. 

 حمایت فرانسه از حفتر

 برای تصرف طرابلس
وب س�ایت خب�ری »الخلی�ج الجدی�د « ب�ه نق�ل از منابع�ی 
در لیب�ی افش�ا ک�رد ک�ه دول�ت فرانس�ه ب�ه ش�کل پنهان�ی 
در ح�ال کم�ک ب�ه ژن�رال »خلیف�ه حفت�ر«، فرمان�ده  ارت�ش 
مل�ی لیب�ی جه�ت تص�رف پایتخ�ت ای�ن کش�ور اس�ت. 
 به گزارش این وب سایِت نزدیک به قطر افس��ران فرانسوی از ساعات 
اولیه صبح     شنبه تحت تدابیر شدید امنیتی به منطقه نفتی »السدره « 
منتقل شده و به محض ورود به این منطقه، کار تجهیز فرودگاه السدره 
را آغاز کرده و دستگاه های جاسوس��ی در این فرودگاه نصب کرده اند.  
در همین ارتباط، شبکه قطری الجزیره به نقل از کارمندانی در منطقه 
»رأس النوف « گزارش داد که آنها روز جمعه از نزدیک از ۷۰ نفر نظامی 
فرانسوی در این منطقه استقبال کرده اند که از منطقه الرجمه واقع در 
»الجبل االخضر « که تحت کنترل ژنرال حفتر است، آمده بودند.  طی 
روزهای اخیر نیروی هوایی دولت وفاق ملی به ریاست »فایز السراج«، 
توانستند با حمالت هوایی خود علیه مواضع ارتش حفتر و به کارگیری 
ضد هوایی علیه جنگنده های او، مانع از پیش��روی این ارتش به سمت 
شهر طرابلس شوند.  دولت وفاق ملی لیبی پنج  شنبه گذشته، به شدت 
از مواضع دولت فرانسه در حمایت از عملیات ارتش حفتر جهت سیطره 

بر پایتخت انتقاد کرد. 
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سکانس خونين سریال تروریسم سعودي-ترامپي در سریالنکا

هادیمحمدی

سفیر فرانسه در واش�نگتن می گوید امریکا 
و فرانس�ه در آس�تانه حصول توافقاتی برای 
تکمی�ل برج�ام بودن�د ام�ا ناگه�ان دونالد 
ترامپ اعالم ک�رد از برجام خارج می ش�ود. 
»ژرارد آرو« س��فیر فرانس��ه در مصاحب��ه ای با 
نش��ریه آتالنتیک گفت: »اقدام دیگری که مرا 
شگفت زده کرد، توافق هسته ای با ایران بود. ما در 
حال مذاکره با دولت امریکا برای دست یافتن به 
یک توافق تکمیلی برای توافق هسته ای بودیم؛ 
درخصوص موش��ک ها، تروریسم و فعالیت های 
منطقه ای ایران. ما در آستانه حصول یک توافق 

تکمیلی بودیم.« او در پاسخ به این سؤال که چه 
اندازه ب��ه توافق با دولت ترام��پ نزدیک بودید، 
تصریح ک��رد: »افراد می گوین��د 9۰ درصد؛ من 
نمی دانم. مذاک��رات در جریان بود و مطلقاً هیچ 
بحرانی در مذاکرات وجود نداشت. ناگهان در یک 
شب همه چیز تغییر کرد. خود ترامپ یک شبه 
این تصمیم را گرفت و هیچ کس مطلع نبود. روز 
بعد نیز کسی قادر نبود برای ما توضیح دهد که 

این کار به چه معناست.«
سفیر فرانس��ه در پاسخ به س��ؤالی درباره علت 
حضور رئیس جمهور فرانسه در امریکا در همان 

زمان      ها و اینکه آیا وی با تصور تأثیر بر ترامپ به 
واشنگتن رفته بود، گفت: »ترامپ در دیدار رو در 
رو به او گفت، ما می خواهیم از توافق خارج شویم 
و ماکرون هم گفته بود که آنها می توانند برای یک 
توافق جهانی مذاکره کنند. ماکرون در ادامه گفته 
بود که باید در کنار یکدیگر تالش کنند و ترامپ 
نیز پاس��خ داده بود، بله. س��پس ما آنجا را ترک 
کردیم. من خیلی توقع نداش��تم اما با این تصور 
آنجا را ترک کردیم که ممکن اس��ت اتفاقی رخ 
دهد.« سفیر فرانسه در واشنگتن هفته گذشته 
به دلیل اظهارات نامربوط درباره برجام ناچار به 

حذف توئیت های خود شد. ناظران معتقدند ژرارد 
آرو که روزهای پایانی سفارتش در واشنگتن را 
سپری می کند، تالش چشمگیری ر ا برای راضی 

کردن دولت دونالد ترامپ آغاز کرده است. 
ژرارد آرو در پاسخ به این سؤال که آیا امریکایی      ها 
با حس��ن نیت مذاکره می کردند، گفته اس��ت: 
»کس��ی که در مقاب��ل با م��ا مذاک��ره می کرد 
حسن نیت نداشت؛ یعنی برایان هوک. اما مشکل 
این است که این بروکراسی بسیار ناکارآمد است. 
به طور قطع فقط یک نفر است که می تواند برای 
امریکا تصمیم بگیرد و آن، دونالد ترامپ است.«

سفیر فرانسوی: پاریس و واشنگتن برای تکمیل برجام توافق کرده بودند


