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محمد بابایی
گ�روه   گزارش  2 س�رانجام 

تروریستی »داعش« 
مس�ئولیت  انفجارهای س�ریالنکا را بر عهده 
گرفت که تلفات آن در روز گذشته به 311 نفر 

رسید. 
داعش در وب س��ایت »اعماق « در خبری کوتاه 
اعالم کرد: »یک منبع امنیتی به ما گفت مجریان 
حمله ای که اتباع کش��ورهای ائتالف ]امریکا[ و 
نصاری ]مسیحیان[ را دو روز گذشته در سریالنکا 
هدف گرفت، از مبارزان دولت اسالمی هستند«. 
چندین حمله تروریستی روز یک    شنبه سریالنکا 
را به لرزه درآورد. این انفجار    ها در س��ه ش��هر از 
جمله »کلمب��و« پایتخت تجاری این کش��ور و 
حین مراسم »عید پاک « در کلیسا    ها رخ داد که 
جان صد    ها نفر را گرفت. »روان ویجرواردن « وزیر 
دفاع سریالنکا روز سه     شنبه اعالم کرد که تلفات 
انفجار    ها و حمالت تروریستی روز یک    شنبه در 
این کشور به ۳۱۱کش��ته و بیش از ۵۰۰ زخمی 

افزایش یافت. 
هرچند داعش پس از س��ه روز حمله تروریستی 
را به عهده گرفت اما دولت سریالنکا رسماً گروه 
موس��وم به »جماعت ملی توحید « را مس��ئول 
انفجارهای مرگبار و حمالت تروریس��تی اعالم 
کرده است. وزیر دفاع سریالنکا روز گذشته گفت 
که جماعت ملی توحید با گروه  تندرو دیگری به 
نام »جماعت مجاهدین هند « مرتبط بوده است. 
این مقام س��ریالنکایی توضیح بیشتری در این 
باره نداد و نگفت که چه ارتباطی بین این گروه     ها 
و داعش وجود دارد اما مش��خص اس��ت داعش 
توانس��ته نفوذ زیادی در سریالنکا داشته باشد و 
حتی قباًل دولت این کش��ور یک پایگاه آموزشی 

داعش را بسته بود. 
  خوراک دهی تروریست     ها به یکدیگر

مقامات نظامی و امنیتی س��ریالنکا روز گذشته 
اعالم کردند، »تحقیقات اولیه« نش��ان می دهد 

هش��ت حمله مرگبار ب��ه کلیس��ا    ها و هتل های 
لوکس »انتقام « حمله به دو مسجد در نیوزیلند 

بوده است. 
پنج هفته قبل دو مسجد در شهر کرایست چرچ 
نیوزیلند هدف حمله تروریستی قرار گرفتند که 
بر اثر آن ۵۰نفر جان خود را از دس��ت دادند. در 
همان زمان کارشناسان و ناظران تروریسم گفتند 
این حمله بهانه خوبی برای گروه های تروریستی 
افراطی همانند داعش فراهم خواهد آورد تا دست 

به حمالت متقابل بزند. 
  ناکامی امنیتی و پس لرزه های سیاسی 

گزارش    ها نش��ان می دهد س��ازمان های امنیتی 
س��ریالنکا گروه جهادی »جماعت ملی توحید « 
را زیر نظر داش��تند و پلی��س را در جریان برنامه 
این گروه برای حمله ای احتمالی قرار داده بودند 
ام��ا وزرای دول��ت می گویند »ویکرمس��ینگه « 
نخس��ت وزیر و کابینه اش در جریان این تهدید 
گذاشته نشده بودند. راجیتا سناراتنه، سخنگوی 
دولت، در کنفرانسی خبری گفت که نخست وزیر 
در جریان گزارش اطالعاتی مربوط به این تهدید 

گذاشته نشده بود؛ وضعیتی که به گفته او ناشی 
از اختالف می��ان نخس��ت وزیر و رئیس جمهور 
مایتریپاال سیریسنا است. به گزارش بی بی سی، 
سیریسنا، نخست وزیر و کابینه او را در ماه اکتبر 
برکنار و سعی کرد نخست وزیر دیگری را منصوب 

کند؛ تحولی که باعث بحران در این کشور شد. 
بعداً رئیس جمهور تحت فشار دیوان عالی مجبور 
ش��د ویکرمس��ینگه را دوباره ابقا کند، اما ظاهراً 
نخس��ت وزیر را در جریان گزارش های اطالعاتی 
نمی گذاشت. سخنگوی دولت س��ریالنکا افزود: 
س��ازمان های اطالعاتی از روز ۴ آوریل شروع به 
صدور هش��دار    هایی درباره این گروه کردند، که 
به دنبال آن وزارت دفاع گزارش��ی مشروح از این 
هشدار را برای رئیس پلیس فرستاد و در روز ۱۱ 
آوریل یادداشتی برای رؤسای بخش های مختلف 

امنیتی ارسال شد. 
  4 امریکایی کشته شدند

وزارت خارجه امریکا اعالم ک��رد که در حمالت 
تروریستی روز یک    ش��نبه به چند کلیسا و هتل 
در سریالنکا دست کم چهار ش��هروند امریکایی 

کشته شدند. 
در همین حال، مایک پمپئ��و، وزیر امور خارجه 
امریکا در واکنش به حمالت به کلیسا    ها و هتل     ها 
در س��ریالنکا در روز عید پاک که صد    ها کش��ته 
و زخمی برجای گذاش��ت قول داد که واشنگتن 
به مبارزه با » تروریسم اس��المی افراطی « ادامه 
خواهد داد. ادعای مبارزه با تروریس��م افراطی از 
سوی مقامات امریکایی در حالی است که اسناد 
و ش��واهد غیرقابل انکاری وجود دارد که نش��ان 
می دهد دولت امریکا نقش اساس��ی در توس��عه 
و قدرت گی��ری این گروه های تروریس��تی دارد. 
زمستان ۱۳9۵ یک فایل صوتی از صحبت های 
محرمانه »جان کری « وزیر خارجه امریکا افشا شد 
که در آن کری تأکید می کند واشنگتن چشم خود 
را به روی قدرت گرفتن گروه تروریستی »داعش« 
در سوریه بست تا از آن برای براندازی دولت دمشق 
استفاده کند. وی می گوید: »می دانستیم که این 
تهدید )لشکرکش��ی داعش به دمشق و احتمال 
تأسیس     دولت( روبه رشد بود. ما تماشا می کردیم. 

ما شاهد قدرت گرفتن داعش بودیم.«
از طرف دیگر، عام��الن حمله به دو مس��جد در 
نیوزیلند تحت تأثیر جریان ه��ای برتری طلبان 
سفید پوست یا »تروریسم سفید« قرار داشتند؛ 
ایدئولوژی که پس از به قدرت رسیدن ترامپ در 

امریکا هم تشدید و هم ترویج شده است. 
روزنام��ه »نیویورک تایمز « در مورد ریش��ه های 
حمله تروریس��تی در نیوزیلند می نویس��د: این 
حمله آخرین نمود از تقویت و جهانی شدن تفکر 
ناسیونالیس��م سفید در جهان اس��ت. برای محو 
این تفکر باید با ریش��ه های آن مقابله شود و در 
این مسیر برخورد با سیاستمداران جریان ساز و 
شخصیت های رسانه ای که به این دیدگاه دامن 
زده اند هم ضروری اس��ت. به نوشته این روزنامه، 
اینکه مسلمانان تهدید به ش��مار بیایند بخشی 
از رویکرد    هایی اس��ت که از سوی رئیس جمهور 

ایاالت متحده تکرار می شود. 
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داعش مسئولیت انفجارهای تروریستی سریالنکا را برعهده گرفت 

  گزارش  یک ی�ک روز بع�د از 
تصمی�م امری�کا 
برای حذف کامل معافیت های تحریم نفت ایران، 
برایان هوک، نماینده ویژه امریکا در امور ایران 
به طرف های تجاری ایران هش�دار داد که بین 
ایران و امریکا یک�ی را انتخاب کنند و گفت که 
امریکا خواهد کوش�ید »یک اجم�اع جهانی« 
علی�ه ای�ران ایج�اد کن�د. در حالی ک�ه موج 
مخالفت های علنی و غیرعلنی با تصمیم امریکا 
تشدید شده، فقط عربستان، امارات، بحرین و 
اسرائیل از تش�دید تحریم نفتی ایران حمایت 

کرده اند. 
اتحادیه اروپا بعد از یک سکوت ۱8 ساعته مقابل 
حذف معافیت های تحریم نفتی ایران، دیروز عصر 
از این تصمیم امریکا ابراز تأس��ف کرد و درباره به 
خطر افتادن برجام در اثر تصمیم امریکا هشدار داد. 
به گزارش یورونیوز، مایا کوتسیانچیچ، سخنگوی 
فدری��کا موگرینی کمیس��یونر رواب��ط خارجی و 
امنیتی اتحادی��ه اروپا گفته اس��ت: »این حرکت 
امریکا می تواند خطر تضعیف اجرای برجام را که 
مورد تأیید ش��ورای امنیت س��ازمان ملل است و 
نقشی حساس در امنیت منطقه و جهان دارد، به 
همراه داشته باشد.«  وزارت خارجه فرانسه نیز بار 
دیگر ایران را به ساز و کار مالی اروپا حواله کرده و 
در بیانیه ای گفته است: »در خصوص فرایندی که 
راه اندازی ش��ده، از حیث اتمام کار، پیشرفت های 
مثبتی صورت گرفته اس��ت. ایران هم بایستی از 

لحاظ ایجاد سازوکار متناظر پیشرفت کند.«
  چین بعد از اب��راز مخالفت روز دوش��نبه، دیروز  
هش��دار داد این تصمیم امریکا به تشدید نوسان 
قیمت نفت در بازارهای انرژی خاورمیانه و جهان 

منجر می ش��ود. وزارت خارجه چین یک گام هم 
جلوتر گذاش��ته و اعالم کرده دادخواستی را علیه 
تصمیم اخیر امری��کا تنظیم کرده اس��ت. مولود 
چ��اووش اوغلو، وزی��ر خارجه ترکیه ه��م که روز 
دو    شنبه در توئیتر نوشته بود »ترکیه تحریم های 
یکجانبه و تحمیل چگونگی روابط با همس��ایگان 
را نمی پذیرد « دیروز هم در یک نشس��ت خبری 
مشترک با وزیر خارجه تاجیکستان در آنکارا گفت: 

»ما با این تحریم     ها مخالف بوده ایم و هستیم.«
 وزیر خارجه ترکیه افزود: »خرید نفت از کشوری 
دیگر، س��اده نیس��ت. باید فناوری پاالیشگاه     ها را 
تغییر داد، ب��رای این کار هم باید پاالیش��گاه     ها را 
تعطیل کرد و این کار هزینه سنگینی دارد. ایاالت 
متح��ده تصمیم��ی یکجانبه می گی��رد و به همه 
کش��ور    ها می گوید به جای خرید نفت از ایران، از 
کشوری دیگر نفت بخرید. آیا شما قرار است برای 

آن کشور    ها بازاریابی کنید؟ « 
همچنین عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق که 
دیروز در بغداد میزب��ان عبدالناصر همتی رئیس 
بانک مرکزی ب��ود، گفت که کش��ورش  جزئی از 
نظام تحریم های ضد ایرانی امری��کا نخواهد بود. 
»مثنی امین « عضو کمیته روابط خارجی پارلمان 
عراق درباره اثرات بی ثبات کننده تمدید نش��دن 
معافیت های نفتی هشدار داده و گفته است: » اگر 
امریکا بر مواضع خ��ود در خصوص لغو معافیت     ها 
برای خرید نفت ایران اصرار کند، بحران بزرگی در 
منطقه ایجاد می شود و ممکن است منطقه دچار 
جنگ های نیابتی شود. « همچنین »عمار الحکیم « 
رئیس ائتالف »االصالح و االعمار « که دیروز میزبان 
»جوی ه��ود « کاردار امریکا در ع��راق بود، ضمن 
بی فایده خواندن سیاست تحریم اقتصادی امریکا 

گفت:» سیاست تحریم های اقتصادی و گرسنه نگه 
داشتن ملت ها، سیاست بی فایده ای است.«

  واکنش محتاط برخورداران
هند، کره جنوبی و ژاپن که طی یک سال گذشته 
جزو معاف شدگان تحریم های نفتی امریکا بوده اند، 
واکنش��ی منفی ولی محتاطانه و البت��ه متفاوت 
ب��ه تمدید نش��دن معافیت های تحریمی نش��ان 
دادند. تمدید نش��دن معافیت های نفتی امریکا، 
دولت کره جنوبی را به ش��دت نگران کرده است. 
هرچند برخی مناب��ع می گویند ک��ه کره جنوبی 
جایگزینی نفت فوق س��بک امریکا، به جای نفت 
ایران را آزمایش کرده ول��ی ظاهراً کره ای    ها هنوز 
برای این کار آماده نیس��تند. سئول تا عصر دیروز 
هیچ واکنش رس��می به تصمیم واشنگتن نشان 
نداد ولی خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که هفته 
جاری یک هیئت سیاسی این کشور برای رایزنی 
درباره تصمیم جدید امریکا در زمینه عدم تمدید 
معافیت های واردات نفت از ایران عازم واشنگتن 

خواهد شد. 
مقام های هند هم  که دو    شنبه شب در موضع گیری 
اولیه گفته بودند دولت این کشور در موقع مناسب 
به تصمیم امریکا واکنش نشان خواهد داد، دیروز 
در بیانیه ای کاماًل محتاطانه گفتند:» دولت به کار 
با کش��ورهای شریک خود ش��امل ایاالت متحده 
ادامه خواهد داد تا همه راه های ممکن را به منظور 
حفاظت از منافع انرژی و اقتصادی مش��روع پیدا 
کند.«  »تایمز آف ایندیا« از قول وزیر نفت و گاز هند 
که کشورش دومین خریدار نفت ایران است، نقل 
کرد که هند در حال جست وجوی راه های جدید 
دریافت نفت است. او گفته است:»پاالیشگاه های 
نفت هند ب��رای تأمین مصرف بنزین و س��وخت 

دیزل و دیگر محصوالت نفتی آماده هس��تند.«  با 
این حال، تایمز آو ایندیا مخالفت تلویحی دهلی نو 
با تحریم های ایران را به ای��ن صورت بیان کرده و 
نوشته است: » امریکا حقایق و فشار    هایی را که با این 
اقدام به هند تحمیل می کند در نظر نگرفته است و 
اگر دهلی را هم پیمان راهبردی خود می داند، باید 
در قبال منافع هند، دلسوزی و همدردی بیشتری از 
خود نشان دهد.« دولت ژاپن در واکنشی محتاطانه 
گفته که پس از تصمیم امریکا نیازی به اس��تفاده 
از ذخایر داخلی نفت خود نمی بیند. هیروش��یگه 
س��کو، وزیر اقتصاد و تجارت ژاپن گفته که توکیو 
به دقت بازاره��ای بین المللی نف��ت را تحت نظر 
داشته و به تبادل نظر با ش��رکت  های ژاپنی فعال 
در زمینه واردات نفت ادام��ه می دهد و در صورت 
لزوم اقدامات الزم را اتخاذ خواهیم کرد. یوشیهیده 
س��وگا، دبیر کابینه دولت ژاپن نیز روز سه     ش��نبه 
گفت: ما اقدامات الزم را اتخاذ می کنیم تا در عرضه 

انرژی به ژاپن اختاللی رخ ندهد. 
  درخواست مذاکره!

برایان ه��وک، نماینده ویژه امری��کا در امور ایران 
در مصاحبه ای با ش��بکه تلویزیونی العربیه، گفته 
که امریکا س��عی می کن��د یک اجم��اع جهانی را 
علیه ایران احیا کند. ه��وک از طرف های تجاری 
ایران هم خواسته که تکلیف خودشان را مشخص 
کنند: » ش��ما یا می توانید با امریکا کار کنید، یا با 
ایران، اما نمی توانید با ه��ر دو طرف همزمان کار 

کنید.«  
هوک همچنین یک بار دیگر از ایران هم خواسته 
که به میز مذاک��ره برگردد:  » اگ��ر آنها ]حکومت 
ایران[ می خواهند به پای می��ز مذاکره بازگردند، 
خوب اس��ت، ما می خواهیم به یک توافق جدید و 
بهتر برای جایگزینی با توافق هس��ته ای )برجام( 
برسیم، توافقی که برنامه هسته ای را در بر بگیرد، 
برنامه موش��کی ایران را مهار کند و به بازداش��ت 
خودسرانه شهروندان از جمله شهروندان امریکایی 
پایان دهد.«  در حالی ک��ه مخالفت های جهانی با 
تحریم های ایران در حال تشدید شدن است، بعد 
از ابراز رضایت نتانیاهو از تصمیم امریکا، »ابراهیم 
العساف « وزیر خارجه سعودی نیز حمایت کامل 
ریاض از تصمیم امریکا را اع��الم و آن را یک »گام 
ضروری « برای مقابله با ایران دانست. خالد الفالح، 
وزیر انرژی عربس��تان در بیانیه ای اعالم کرد این 
کشور پس از بیانیه اخیر دولت امریکا راجع به لغو 
معافیت های تحریمی خری��د نفت ایران وضعیت 
بازار را به طور کامل رصد می کند. دو    شنبه عصر، 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمهور امری��کا گفته بود 
عربستان و دیگر اعضای اوپک قادرند کمبود نفت 

ایران در بازار را جبران کنند.
 ترامپ از حمایت اماراتی    ه��ا از تحریم های ایران 
خبر داده است. پادشاهی بحرین حمایت خود را از 
تصمیم »دونالد ترامپ« مبنی بر لغو معافیت تحریم 
نفتی اعالم کرد و آن را »اقدامی ضروری و مهم برای 
تقویت و حمایت از تالش های مربوط به خشکاندن 
منابع تروریسم و مقابله با نقش خطرناک ایران در 
برهم زدن امنی��ت و ثبات )منطق��ه( و حمایت از 

گروه های تروریستی« برشمرد. 

چرخش اوکراین روی پاشنه ای متفاوت
والدیمیر الکس��اندرویچ زلنسکی در س��ال 2۰۱۵ و در سریالی به نام 
»خادم ملت«، نقش معلم تاریخ را داشت که بنابر اتفاقاتی غیرمنتظره 
به مقام ریاست جمهوری اوکراین می رسد و سعی می کند با فساد و فقر 
در کشور مبارزه کند. حاال که چهار سال از آن زمان گذشته، او فرصت 
این کار را پیدا کرده و قول داده تا همان نقش را در عالم واقعی سیاست 
ایفا کند. او برای رس��یدن به این موقعیت چهره های باتجربه ای مثل 
پترو پروشنکو، رئیس جمهور فعلی و معروف به سلطان شکالت، و یولیا 
تیموشنکو، نخست وزیر پیش��ین اوکراین و معروف به شاهزاده خانم 
گاز، را با اختالف بسیار زیاد پشت سر گذاشته و باید دید که این بازیگر 
کمدی و بدون تجربه سیاسی در اوکراین آشوب زده چه خواهد کرد و 

در مقابل روسیه و غرب چه سیاستی را دنبال می کند. 
شکی نیست که پروشنکو بعد از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در 
سال 2۰۱۴ نتوانست به وعده های خود به خصوص در دو زمینه اصلی 
مبارزه با فس��اد و حل و فصل جنگ در شرق کش��ور عمل کند. تمام 
شعارهای او برای مبارزه با فساد محدود به تأسیس     دفتر تحقیقات ضد 
فساد شد اما در این مدت قدم واقعی برای ریشه کن کردن فساد برداشته 
نشد و پرونده ای هم به دادگاه     ها فرستاده نشد. وعده او برای صلح بدتر 
از وعده قبلی بود چرا که عماًل نه تنها آتش جن��گ را با جدایی طلبان 
در شرق اوکراین ش��عله ور کرد بلکه با کارش��کنی در توافق مینسک 
راه رسیدن به هرگونه صلحی را هم مس��دود کرد. نتیجه این وضعیت 
گسترش فساد، تأثیر مخرب جنگ داخلی و اوضاع نابسامان اقتصادی 
به جایی رسید که نظرسنجی های سال گذشته نشان می داد یک سوم 
از مردم اوکراین تمایل به خروج از کش��ور دارند. مؤسس��ه بین المللی 
جامعه شناسی کی یف در این مورد گفته  که در حال حاضر 7درصد از 
سؤال شوندگان در نظرسنجی     ها روی چمدان های خود نشسته اند و27 
درصد هم به فکر مهاجرت هستند. در واقع، همین کارنامه از پروشنکو 
طرفدار غرب کافی بود تا موفقیتی در این انتخابات نداش��ته باشد و به 
همین جهت هم بود که زلنسکی در مناظره انتخاباتی به او گفت: »من 
نتیجه اشتباهات و وعده و وعیدهای شما هستم. من رقیب شما نیستم؛ 

مجازات شما هستم.«
این جمله زلنسکی به خوبی گویای نظر مردم اوکراین بود که از اشتباهات 
دولتمردان این کشور خسته ش��ده اند و دیگر اعتمادی به آنها ندارند. از 
س��وی دیگر، این خس��تگی و بی اعتمادی عمومی فرصت طالیی برای 
زلنسکی ایجاد کرد تا برگ برنده انتخابات را به دست آورد و به ریاست 
جمهوری کشوری برسد که نقطه کانونی در نزاع فعلی بین روسیه و غرب 
است. بی تجربگی سیاسی زلنسکی باعث شده نوعی سردرگمی نسبت به 
سیاست او در قبال روسیه یا غرب ایجاد شود و حتی دیمیتری مدودف، 
نخست وزیر روسیه، هم پیام تبریکش به او را با نوعی احتیاط بیان کرد و 
گفت که در مورد بهبود روابط بین دو کشور »خیال پردازی« نمی کند. 
پروشنکو و همدستانش مدام به زلنسکی تهمت زده اند که دست نشانده 
روسیه است اما دست کم ادبیات زلنس��کی در این مدت کم از تبلیغات 
انتخاباتی چیزی کمتر از خود پروش��نکو در ضدیت با روس��یه نداشته 
است. با وجود این، زلنسکی روز یک    شنبه همین هفته وعده داده بود که 
می خواهد فرایند مذاکرات صلح را با مشارکت روسیه از سر بگیرد تا جنگ 
در کشور پایان یابد و اسرای اوکراینی هم آزاد شوند. این وعده او می تواند 
امیدی از تغییر سیاست اوکراین در قبال روسیه یا دست کم جدایی طلبان 
ش��رق اوکراین ایجاد کند و فرصتی به اجرای توافقنامه مینسک بدهد. 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روس��یه، از حاال آمادگی کشورش را برای 
ادامه مذاکره با اوکراین برای اجرای توافقنامه مینسک اعالم کرده و روز 
دو    شنبه گذش��ته گفت که تالش می کند رهبران جدایی طلب شرق را 

متقاعد به مذاکره با کی یف کند.
 این اعالم آمادگی الوروف حکایت از نگاه خوش بینانه مسکو به ریاست 
جمهوری زلنسکی دارد که برخالف پروشنکو، همکاری با زلنسکی منجر 
به اجرای توافقنامه صلح و پایان جنگ داخلی در این کش��ور ش��ود. در 
واقع، شکس��ت یوری بوژکو در دور اول انتخابات این تصور را ایجاد کرد 
که نامزد انتخاباتی مورد نظر روس��یه از دور رقابت     ها حذف شد اما حاال 
به نظر می رسد که بوژکو تنها کارت روسیه در اوکراین نبود و مسکو به 
رئیس جمهور جدید این کش��ور هم امیدوار است. اگر زلنسکی به وعده 
خود برای مذاکرات صلح عمل کند، آنگاه روسیه می تواند با ایجاد صلح 
در اوکراین مهم  ترین ابزار تهاجمی را از دست غرب خارج کند و صحنه 

رویارویی با غرب را به طور کلی متحول کند. 
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   سازمان ملل درباره دخالت خارجی در لیبی ابراز نگرانی کرد
»غسان سالمه« فرستاده س��ازمان ملل در امور لیبی ضمن ابراز نگرانی از 
دخالت مستقیم خارجی در این کشور، همه طرف های لیبی را به بازگشت 
به راه حل سیاسی و توقف درگیری     ها فراخواند  .به گزارش فارس، سالمه 
خواس��تار اتخاذ موضع یکپارچه بین المللی برای پای��ان دادن به مداخله 
برخی طرف های خارجی در لیبی شد. سالمه که به تونس سفر کرده است، 
همچنین تصریح کرد که هیچ گزینه دیگری جز بازگشت به میز گفت وگو 

و اتحاد گروه های لیبی برای نجات کشور وجود ندارد. 
روز گذشته درگیری نیروهای شرق )طبرق( و غرب )طرابلس( لیبی وارد 
نوزدهمین روز شد. فرماندهی نیروهای ش��رق را ژنرال بازنشسته خلیفه 
حفتر بر عهده دارد که از حمایت عربستان سعودی و امارات برخوردار است 
و فرماندهی جبهه غرب را نخست وزیر فایز السراج رئیس دولت »وفاق ملی « 

در طرابلس بر عهده دارد. 

   سندرز کابینه نتانیاهو را »نژادپرستانه« خواند
»برنی س��ندرز « نامزد دموکرات انتخابات س��ال آینده ریاست جمهوری 
امریکا و سناتور ارشد کنگره این کشور با انتقاد از مواضع واشنگتن در قبال 
تل آویو، مواضع کابینه رژیم صهیونیستی را »نژادپرستانه« خوانده است.  
به گزارش فارس، یک جوان امریکایی در نشستی تلویزیونی از سندرز سؤال 
کرد: »شما یکی از منتقدان علنی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
بوده اید اما اس��رائیل یکی از مهم  ترین متحدان امریکا در جهان اس��ت. با 
توجه به اینکه نخس��ت وزیر نتانیاهو همین اخیراً باز هم یک دور دیگر در 
انتخابات پیروز شد، با وجود این انتقادات شما چطور می خواهید برای حفظ 

روابط مان برنامه ریزی کنید؟« 
 سندرز گفت: »ایاالت متحده میلیارد    ها دالر کمک مالی به اسرائیل می دهد. 
آنچه که من بدان اعتقاد دارم، اعتقاد رادیکالی نیس��ت. از نظر من، ایاالت 
متحده در قبال خاورمیانه باید منصفانه رفتار کند و هدف ما باید تالش برای 
متحد کردن مردم همه کشورها باشد نه اینکه فقط از یک کشور حمایت 
کنیم؛کشوری که اکنون تحت رهبری یک دولت دست راستی است و جرئت 

می کنم و می گویم که این یک دولت نژادپرست است.«

   مقام کویتی: هیچ امیدی به حل بحران های منطقه ای نیست
معاون وزیر خارجه کویت می گوید که هیچ روزنه امیدی برای حل بحران     ها 
و درگیری های منطقه ای وجود ندارد  .به گزارش فارس، »خالد الجاراهلل « 
معاون وزیر خارجه کویت شب گذشته در مراسم افتتاح چهل وچهارمین 
دور نشست سازمان عربی هالل احمر و صلیب س��رخ در کویت، از حجم 

فجایع انسانی در منطقه ابراز نگرانی کرد. 
الجاراهلل گفت: »هیچ روزن��ه امیدی برای حل بحران     ه��ا و درگیری     ها در 
منطقه و هیچ نشانه ای دال بر مقابله با افزایش فجایع انسانی وجود ندارد«. 
طبق گزارش روزنامه »رأی الیوم«، این مقام کویتی بر ضرورت اس��تمرار 
تالش های خیرخواهانه و درخش��ان س��ازمان عربی هالل احمر و صلیب 

سرخ تأکید کرد. 

به رغم افت محبوبیت

ترامپ: نگران استیضاحم نیستم
بر اس�اس یک نظرس�نجی جدی�د محبوبی�ت دونالد ترام�پ بعد از 
انتش�ار گزارش رابرت مولر کاهش یافته و افت�ی 5 درصدی را تجربه 
کرده و به 3۹ درصد رس�یده اس�ت. گ�زارش مولر همچنی�ن زمزمه 
اس�تعفا   ها را بلندتر کرده است و برای همین اس�ت که رئیس جمهور 
امریکا مدعی ش�د ک�ه اصاًل نگ�ران اس�تیضاحش نیس�ت. هرچند 
س�ناتور برنی س�ندرز که از دش�منان ترامپ محس�وب می شود به 
دموکرات ه�ای امری�کا نس�بت ب�ه تمرک�ز افراط�ی ب�ر مس�ئله 
اس�تیضاح دونال�د ترام�پ و اینکه اص�رار آنها ب�ر اس�تیضاح او در 
نهایت به نف�ع ترامپ و به ضرر دموکرات  ها تمام ش�ود، هش�دار داد. 
به  گزارش  ایسنا،  به نقل از پایگاه هیل، بر اس��اس این نظرسنجی صورت 
گرفته از سوی » پلتیکو / مورنینگ کانسالت سوروی«، مشخص شده که 
تنها ۳9 درصد از رأی دهندگان امریکایی عملکرد دونالد ترامپ را در کاخ 
س��فید تأیید می کنند و این پایین    ترین میزان محبوبیت ثبت شده برای 

ترامپ در این نظرسنجی    ها از اوت 2۰۱7 تاکنون است. 
این  در حالی است که تا چند روز پیش محبوبیت ترامپ در این نظرسنجی    ها 
معادل ۴۴ درصد بود  .ترامپ همچنین بعد از وقایع مرگبار ناشی از تجمع 
نژادپرستان سفیدپوست در شارلوتزویل امریکا هم محبوبیت ۳9 درصدی را 
تجربه کرده بود  .در نظرسنجی جدید همچنین ۵7 درصد از رأی دهندگان 
گفتند که با عملکرد ترامپ در کاخ سفید مخالف هستند  .به رغم این افت 
محبوبیت ترامپ، اما به نظر می رس��د که اکثری��ت امریکایی    ها همچنان 

مخالف درخواست برخی از دموکرات  ها برای استیضاح وی هستند. 
در این نظرس��نجی تنها ۳۴ درص��د از رأی دهندگان گفتند ک��ه از آغاز 
استیضاح ترامپ از سوی کنگره حمایت می کنند، اما در مقابل ۴8 درصد 

گفتند که به عقیده آنها کنگره نباید ترامپ را استیضاح کند. 
   چالش استیضاح

نانسی پلوس��ی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا در پاس��خ به تعدادی از 
دموکرات  های خواستار استیضاح دونالد ترامپ گفت: روند استیضاح تنها 
راه برای آشکار کردن حقایقی که کنگره به آنها برای مسئول دانستن ترامپ 

نیاز دارد، نیست. 
نامه نانس��ی پلوس��ی تحت عنوان » همکاران عزیز « روز دو   ش��نبه پیش 
از کنفرانس حزبی که از س��وی دموکرات های مجل��س نمایندگان برای 
مذاکره درباره  پاسخ حزب ش��ان به تحقیقات رابرت مولر درخواست شده 

بود، منتشر شد. 
پلوسی اعالم کرد: دموکرات  ها همگی بر سر راهی که باید به دنبال انتشار 

گزارش مولر اتخاذ کنند، توافق ندارند. 
پلوسی درادامه این نامه نوشت: در حالی که طیف دیدگاه های ما از انجام 
تحقیقات درباره  داده های گزارش مولر تا استیضاح مستقیم گسترده شده 
است، همه ما کاماًل موافقیم که باید راه یافتن حقیقت را آغاز کنیم  .پلوسی 
که تالش کرده صحبت درباره  استیضاح ترامپ را متوقف کند، در ادامه این 
نامه نوشت: بسیار مهم است که بدانیم حقایقی که منجر به مسئول دانستن 
رئیس جمهور می ش��ود می تواند خارج از نشست    ها حول محور استیضاح 

نیز به دست آیند. 
پلوسی در نامه  خود نوش��ت: از آنجایی که ما آشکار کردن حقیقت و ارائه 
اصالحات اضافی الزم برای حفاظت از دموکراسی مان را آغاز کرده ایم، باید 
به مردم امریکا نش��ان دهیم که ما عاری از احساسات شدید یا پیشداوری 

عمل می کنیم به خصوص در زمینه ارائه حقیقت. 
همسو با پلوسی، برنی س��ندرز که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری 
دموکرات های امریکا است در اظهاراتی در جریان یک مراسم برپا شده از 
سوی شبکه سی.ان.ان گفت، کاماًل از تحقیقات مجلس نمایندگان امریکا 
درباره اینکه ترامپ برای تحقیقات رابرت مولر بازرس ویژه پرونده ارتباط 

کمپین 2۰۱6 ترامپ با روسیه، مانع ایجاد کرده حمایت می کند.  
به گزارش پایگاه هیل، س��ندرز تأکید کرد: چنانچه در یک س��ال و یا یک 
س��ال و نیم آینده و با نزدیک ش��دن به التهاب��ات انتخاباتی تمام صحبت 
کنگره درباره استیضاح ترامپ باشد و روی ترامپ و مولر مانور دهند، دیگر 
ما مجالی برای صحبت درباره مس��ائلی نظیر بیمه، بهداشت و درمان و یا 
افزایش پایه دستمزد یا مبارزه با تغییرات آب و هوایی و مابقی مسائل مهم 
برای مردم عادی امریکا نخواهیم داشت و من نگران هستم که این در نهایت 

به نفع ترامپ تمام شود.  
پیش از سندرز نیز س��ناتور الیزابت وارن که از مجلس نمایندگان امریکا 
تقاضای آغاز اس��تیضاح ترامپ را کرده، گفت: نباید مس��ئله سیاست در 
چگونگی پاس��خ مجلس نمایندگان به گزارش مولر مطرح شود  .از سوی 
دیگر رئیس جمهور امریکا در گفت وگو با خبرنگاران در مراس��م ساالنه ای 
به مناسب عید پاک در کاخ سفید گفت، حتی ذره ای نسبت به استیضاح 

شدن نگرانی ندارد. 
ترامپ همچنین در توئیتی اعالم کرد: تنها تخلفات و جرایم س��طح عالی 
می توانند منجر به اس��تیضاح شوند. هیچ جرمی از س��وی من )نه تبانی و 
نه مانع تراشی برای عدالت( رخ نداده اس��ت، بنابراین شما نمی توانید من 
را اس��تیضاح کنید. این دموکرات  ها بودند که جرایم را مرتکب ش��دند نه 
رئیس جمهور جمهوریخواه شما. اوضاع سرانجام به ضرر » عملیات تعقیب 

موهومات « به پیش می رود. 

جهان منهای 4 مخالف تحریم ایران
فقط چهارضلعی عربستان- بحرین - امارات و رژیم صهیونیستی از صفر شدن نفت ایران حمایت کردند

سيدرحيمالری

فتح شناسایی »اسرائیل « را لغو می کند
رس�میت  ب�ه  دارد  قص�د  خودگ�ردان  تش�کیالت  رئی�س 
ش�ناختن رژی�م صهیونیس�تی را لغ�و کن�د و ای�ن موض�وع را 
ب�ه اط�الع کش�ورهای عرب�ی و اس�المی نی�ز رس�انده اس�ت. 
به گزارش فارس، »محمود العالول « نایب رئیس جنبش فتح اعالم کرد: 
»محمود عباس « رئیس تش��کیالت خودگردان به اطالع کش��ورهای 
عربی و اسالمی رسانده که قصد دارد »به رسمیت شناختن اسرائیل « 
را پس بگیرد و به هماهنگی امنیتی با این رژیم پایان دهد   .العالول در 
اظهاراتی به روزنامه »القدس العربی « گفت، دولت امریکا پس از انتقال 
سفارت امریکا به قدس و تشویق به ادامه شهرک سازی صهیونیستی، 
تصمیم به متش��نج کردن منطقه گرفته و اکنون برای انضمام مناطق 
کرانه باختری به فلسطین اشغالی آماده می شود اما اجازه ادامه وضعیت 

کنونی داده نخواهد شد.  
نایب رئیس فتح ادامه داد: تحرکات محمود عباس با نشست وی با وزرای 
خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب آغاز شد و طی دیدارش با وزرای 
خارجه کشورهای اروپایی در بروکسل در ماه ژوئن قصد دارد این کشور    ها 
را در جریان اتفاقات جاری و آنچه تش��کیالت خودگردان قصد دارد در 
نشست آینده ش��ورای مرکزی مطرح کند، قرار دهد  .العالول گفت: به 
آنها خواهیم گفت که ادامه وضعیت کنونی را نخواهیم پذیرفت و اجرایی 
کردن تصمیم های شورای مرکزی ویژه لغو به رسمیت شناختن اسرائیل 

و توقف هماهنگی امنیتی را اعالم خواهیم کرد.  
وی تأکید کرد: تحرکات محمود عباس در آینده ش��امل دیدار    هایی با 
سران کشورهای اسالمی از طریق س��ازمان همکاری اسالمی به عالوه 
س��ران کش��ورهای آفریقایی و نیز اعزام هیئت     هایی به چین، روسیه و 
هند خواهد بود  .تشکیالت خودگردان در سال ۱99۳ و بر اساس توافق 
»اسلو«، رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت اما این رژیم به هیچ 

یک از مفاد متقابل توافق مذکور عمل نکرد.  
امریکا در سال 2۰۱8 سفارت خود را از تل آویو به قدس اشغالی منتقل 
کرد و در س��ال جاری میالدی )2۰۱9( جوالن س��وریه را بخش��ی از 
فلس��طین اش��غالی اعالم کرد  .این کش��ور قصد دارد پس از پایان ماه 
رمضان طرحی موسوم به »معامله قرن « را برای مسئله فلسطین ارائه 
دهد؛ طرحی که با توجه به برخی مفاد افشا شده آن کاماًل به نفع رژیم 

صهیونیستی است. 


