
2 ه���زار و 800    گزارش  یک
تروریس��ت روز 
جمعه قنیطره را ترك کردن�د و به ادلب منتقل 
شدند تا در یك توافق کم سابقه در جنگ سوریه، 
7هزار علوی س�اکن فوع�ه و کفری�ا از 39 ماه 
محاصره نجات پیدا کنند. کنترل ارتش سوریه بر 
استان قنیطره کامل شده و از همین حاال توجه     ها 
به سمت ادلب متمرکز شده، جایی که از حدود دو 
س�ال قبل تروریس�ت     های خارجی از چچنی، 
چینی و ترکستانی گرفته تا لیبیایی، عربستانی، 
تونس�ی، افغان، آفریقایی و اروپایی را در خود 
جای داده است. عبدالباری عطوان، روزنامه نگار 
و سردبیر روزنامه رأی الیوم معتقد است با پایان 
جنگ در جنوب، شمارش معكوس برای »مادر 
جنگ ها« در ش�هر ادلب ش�روع ش�ده است. 
به گزارش »جوان«، آخرین برآورد     ها این است كه 
حدود 100 هزار تروریست از ملیت     ها و گروه های 

مختلف داعشی، النصره، هیئت تحریرالشام، نورالدین 
زنگی، جیش االحرار، فیلق الشام، جیش العزه و دهها 
گروه بزرگ و كوچك دیگر از سال 2015 تا كنون به 
ادلب گریخته یا به آن منتقل شده اند. آخرین مورد، 
مربوط به توافقی اس��ت كه هفته قبل برای انتقال 
تروریست های النصره از قنیطره به ادلب انجام شده 
و بر اساس آن، روز جمعه حدود 2هزار و 800 نفر از 
تروریست     ها به همراه خانواده های شان با 55 دستگاه 
اتوبوس به ادلب منتقل شدند. حاال همه توجه     ها به 
ادلب جلب شده است. در حالی كه گزارش     ها درباره 
درگیری میان گروه های تروریستی بیش از هر موقع 
دیگری ش��نیده می ش��ود، نگرانی     ها این است كه 
تروریست های ادلب درصدد حمله به حومه حمص 
برآیند. بر اساس گزارش شبکه روسیاالیوم، الکسی 
تسیگانوف، رئیس مركز آشتی روسیه دیروز هشدار 
داد:» آنچه موجب نگرانی ماس��ت اوضاع در حومه 
استان ادلب است كه برخی گروه های مسلح به جبهه 

النصره پیوسته و قصد دارند به بخش شمالی حومه 
حمص با اس��تفاده از عامالن انتحاری و پهپادهای 
حامل مواد منفجره حمله كنند. آنها همچنین قصد 
دارند به پایگاه های ارتش س��وریه در حومه الذقیه 
حمله كنند.«   در حالی كه طی روزهای گذش��ته 
گزارش     هایی درباره آماده شدن ارتش سوریه برای 
آغاز عملیات در ادلب منتشر شده، برخی منابع در 
گزارشی     هایی تأمل برانگیز از توافق ترك ها با روسیه 
برای كنترل آن��کارا بر ادلب س��خن گفته اند. فؤاد 
علیکو، عضو ائتالف نیروهای مخالف سوری دیروز در 
گفت وگو با روزنامه ینی شفق تركیه مدعی شد كه 
هیئت های روسیه و تركیه مذاكراتی را درباره حلب 
آغاز كرده اند؛ موضوعی كه احتماالً دولت سوریه آن 
را نخواهد پذیرفت. برای روس ها، حضور شمار زیادی 
از تروریست ها، ادلب را تبدیل به منطقه ای حساس 
كرده كه هرگونه عملیات در آن باید به دقتی باال انجام 
شود. به گزارش اسپوتنیك، الکساندر كینشاك، سفیر 

روسیه در سوریه گفته كه وضع ادلب بسیار پیچیده 
است و مسئله غیرنظامی ساختن این منطقه باید 
بس��یار ظریف صورت بگیرد. او می گوید: » مشکل 
ادلب در آن اس��ت كه در این منطقه ستیزه جویان 
و تروریست های زیادی متمركز ش��ده اند. ادلب با 
شهر     ها و تأسیسات مهم س��وریه هم سرحد است. 
ادلب به پایگاه نظامی نظامی روسیه در حمیمیم نیز 
نزدیك است كه گاهی مورد حمالت هواپیما     های 
بدون سرنشین تروریس��ت     ها قرار می گیرد، به این 

مفهوم كه ما را تهدید می نماید.« 
 عب��د الباری عط��وان، روزنامه نگار فلس��طینی و 
س��ردبیر روزنامه فرامنطق��ه ای رأی الیوم درباره 
ادلب نوشته است: » آیا بازپس گیری قنیطره توسط 
ارتش سوریه و خروج ساكنان فوعه و كفریا جنگ 
را به ادلب می كش��اند؟ اگر اینگونه باشد، راه حل 
چیست؟ آیا باید به مانند » گروزنی « )اشاره به نبرد 
گروزنی( راه حل نظامی در دستور كار قرار بگیرد 
یا مانند غوطه شرقی دمشق راه حل سیاسی اتخاذ 
شود؟ سرنوشت عناصر تروریستی وابسته به جبهه 

النصره و داعش چه می شود؟«
 عطوان می نویسد:» همه نشانه      ها مؤید آن است كه 
ارتش سوریه نیرو های خود را برای پیشروی به سمت 
ادلب برای پازپس گیری آنچه به صورت مسالمت  آمیز 
یا از طریق جنگ و با چراغ سبز و مشاركت گسترده 
روس      ها انجام می ش��ود، بس��یج كرده است، مانند 
اتفاقی كه در دیگر مناطق در غوطه ش��رقی، درعا، 
ش��رق حلب، حمص و دیر الزور اتفاق افتاده است. 
طرف روس��ی برای بازپس گیری این شهر از همه 
بیشتر عجله دارد و دلیل عجله آن نیز زمینه سازی 
برای انتقال به مرحله آتی، یعنی مرحله بازسازی به 
موازات آغاز » كنفرانس سوچی « به منظور دستیابی 
به حل و فصل سیاسی بحران سوریه است.«   او جنگ 
احتمالی بر س��ر ادلب را »م��ادر جنگ ها« خوانده 
است، همان اصطالحی كه در نوامبر و دسامبر سال 
2016 در مورد جنگ حلب به كار گرفته شد. آنچه 
روشن است اینکه ارتش سوریه قصد دارد ادلب را كه 
آخرین نقطه جنگ در سورریه است، خود مدیریت 
كند. یك منبع سوری به تازگی به اسپوتنیك گفته 
است : »ادلب، كلید اعالم پایان جنگی است كه این 
كشور در طول هشت سال شاهد آن بوده است. « به 
گفته این منبع، در مرحله كنونی گزینه نظامی مطرح 
است و ارتش س��وریه آن قدر توان دارد كه بتواند به 

صورت كامل استان ادلب را آزاد كند.

آتش بس روز جمعه    گزارش  2
می�ان حم�اس و 
رژیم صهیونیستی چند س�اعت بیشتر دوام 
نیاورد و  این رژیم بار دیگر پایگاهی را در شمال 
غزه هدف گرفت. درگیری   هایی که یك روز بعد 
از تصویب الیحه دولت یهودی در پارلمان رژیم 
اوج گرفته اس�ت و ادامه آن عماًل نوعی تالش 
برای تحت الشعاع قرار دادن این مصوبه است 
که بار دیگر به شكلی عریان عمق نژادپرستی 
صهیونیس�ت   ها را ب�ه نمای�ش می گ�ذارد.

توپخانه رژیم صهیونیستی روز شنبه در واكنش به 
ادعایی درباره نفوذ فلسطینیان به مرزهای اراضی 
اشغالی یك پایگاه در شمال غزه را هدف گرفت. 

رژیم صهیونیستی مدعی ش��ده است، دو جوان 
فلس��طینی از مرزهای ش��رق الزیت��ون عبور و 
برخی تجهیزات اسرائیلی را تصرف كرده و بعد از 
منطقه خارج شدند كه در پی آن نیروهای رژیم 
صهیونیس��تی به جایی در غزه كه مدعی بودند 
یك مركز دیده بانی گردان های عزالدین قس��ام 
است، حمله كردند.  سایت عرب ۴8 گزارش داده 
است، این حمله غیرمنتظره بود به ویژه آتش بسی 
كه از شب جمعه با وس��اطت مصر و سازمان ملل 
در غزه برقرار شده بود دومین آتش بس در طول 
یك هفته در غزه است.  شبکه المیادین به نقل از 
خبرنگار خود نوشت كه جنگنده های این رژیم به 
چند هدف در منطقه »الزیت��ون« كه به احتمال 
زیاد متعلق به گردان های عزالدین القسام، شاخه 
نظامی جنبش حماس است، حمله كرده اند.  این 
درحالی است كه فوزی برهوم، سخنگوی جنبش 
حماس روز     ش��نبه از این آتش بس سخن گفته و 
افزوده بود، اوضاع به حال��ت آتش بس قبلی بین 

اشغالگران و مقاومت فلسطین بازگشته است. 
تك تیراندازان فلس��طینی عصر روز جمعه موفق 
شده بودند اولین سرباز صهیونیست   ها را در مرز 
غزه پس از جنگ س��ال 201۴ فلسطینی هدف 

قرار دهند كه ساعاتی بعد رسانه های صهیونیستی 
وضعیت نظام��ی زخمی ش��ده را وخیم گزارش 
دادند و نوش��تند كه او به »م��رگ بالینی« دچار 
شده اس��ت زیرا گلوله به س��ینه او اصابت كرده 
است.   حمالت كور توپخانه و جنگنده های رژیم 
صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شهادت و 
زخمی شدن چند فلسطینی منجر شده بود. البته 
س��اعاتی بعد حماس از آتش بسی با میانجیگری 
مصر و س��ازمان ملل متحد خبر داده بود كه در 
نهایت چندان دوام نیاورد.   ام��ا در پی تحوالت 
جمعه و     شنبه »افیخای ادرعی« سخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیستی، »یحیی السنوار « رئیس دفتر 
سیاسی جنبش فلسطینی حماس را تهدید كرد 
و گفت: »هیچ كسی كه متهم به تروریسم است، از 
مصونیت برخوردار نیست.« ادرعی در پیامی در 
صفحه كاربری خود در توئیتر نوشت: »السنوار، 
شخصی اس��ت كه تجربه كمی با اسرائیل ندارد، 
باید بداند كه ریسمان باالخره روزی پاره خواهد 

شد.« این سخنگوی نظامی رژیم صهیونیستی، 
رهبر حماس را متهم كرد كه گزینه دامن زدن به 

بحران در نوار غزه را انتخاب كرده است. 
  سرایت بادبادك   ها به کرانه باختری

روزنامه صهیونیستی »یدیعوت آحارونوت « گزارش 
كرد جمعه برای اولین بار یك بالن آتش زا در حیاط 
منزلی در شهرك جیلو )gilo( فرود آمده است.  با 
اینکه بالن مذكور از ش��هر »بیت جاال« در جنوب 
قدس به هوا فرستاده ش��ده بود و خسارتی در پی 
نداشت اما مسئوالن ش��هرك »جیلو « پس از این 
اتفاق، خواستار مداخله فوری »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر و »آویگدور لیبرم��ن« وزیر جنگ 
شدند.  استفاده از بادبادك   ها و بالن های آتش زا طی 
راهپیمایی های بازگشت در مرز شرقی نوار غزه از 
مارس گذشته مرسوم شد و تاكنون به صد   ها هکتار 
از اراضی شهرك های اسرائیلی مجاور غزه آسیب 
زده است.  راهپیمایی  بازگشت از 10 فروردین در 
راستای تأكید بر حق بازگشت، اعتراض به محاصره 

غزه و نیز انتقال س��فارت امریکا به قدس، در مرز 
غزه با فلسطین اشغالی آغاز شد و طی دو ماه اخیر، 
تاكنون حدود  هزار و 200 بادبادك و بالن آتش زا 
از نوار غزه به پرواز درآمده است كه حدود 500 عدد 

آن را ارتش صهیونیستی ساقط كرده است.
  واکنش مقاومت به الیحه دولت یهود

پارلمان رژیم صهیونیس��تی در هفته گذش��ته در 
رأی گیری نهایی، الیحه تبعیض آمیز »دولت یهود« 
را تصویب و به قانون تبدیل ك��رد تا بدین ترتیب 
زمینه قانونی برای حذف اعراب و مسلمانان را فراهم 
كند.  این الیحه تبعیض آمیز كه به نام »دولت یهود« 
شهرت دارد، تمام س��رزمین فلسطین را كشوری 
فقط برای یهودیان اعالم كرده و فلسطینیان را از 
تمام حقوق شهروندی و انسانی محروم می كند.  این 
قانون عالوه بر اعالم شهر قدس به پایتختی رژیم 
صهیونیستی، »توسعه شهرك های یهودی نشین 
را ارزش ملی دانس��ته و برای ارتقای شهرك های 
فعلی و تأسیس    شهرك های جدید اقدام می كند.« 
همچنین با حذف زبان عربی از مدارس، زبان عبری 
تنها زبان رسمی این منطقه شناخته خواهد شد. 
این طرح با 62 رأی موافق، 55 رأی مخالف و دو رأی 
ممتنع به تصویب رسید.  بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت خارجه ای��ران ضمن محکومی��ت مصوبه 
نژادپرس��تانه مجلس رژیم صهیونیس��تی گفت: 
آپارتاید در فلس��طین اش��غالی با همت و مقاومت 
ملت فلسطین برچیده خواهد شد.  حزب اهلل لبنان 
تأكید كرد: هدف از تصوی��ب قانون »دولت یهود « 
در پارلم��ان رژیم صهیونیس��تی مح��روم كردن 
فلس��طینی    ها از بازگش��ت به سرزمین شان است.  
خبرگزاری رسمی سوریه )سانا(، به نقل از این منبع 
كه نامش فاش نشد نوشت كه »سوریه با شدید   ترین 
وجه ممکن این قانون را محکوم می كند؛ قانونی كه 
نژادپرستی این رژیم اشغالگر را كه زشتی آن از رژیم 
آپارتاید منحل شده در آفریقای جنوبی بیشتر است، 

نهادینه می كند.«
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پمپئو: تحریم های كره شمالی باید حفظ شود
چند هفته از مالقات ترامپ با رهبر کره ش�مالی نگذش�ته، وزیر 
خارجه امریكا خواس�تار ادامه تحریم های کره شمالی در سازمان 
ملل اس�ت و تأکید دارد که اگ�ر در اجرای سرس�ختانه تحریم    ها 
خلل ایجاد ش�ود، خلع س�الح اتم�ی ک�ره نتیجه نخواه�د داد. 
بانك مركزی كره جنوبی به تازگی گزارشی منتشر كرده كه نشان می دهد 
اقتصاد كره شمالی در 20سال گذش��ته هیچ گاه به اندازه سال 201۷ رو به 
نابودی نرفته است. این گزارش كه رویترز بخش    هایی از آن را منتشر كرده 
است نش��ان می دهد تحریم های ش��دید بین المللی تا چه میزان بر اوضاع 
اقتصادی كره شمالی اثر گذار بوده است. ظاهراً برآورد    ها در امریکا این است 
كه همین موضوع سبب شده كه پیونگ یانگ پش��ت میز مذاكره با امریکا 
بنشیند. در حالی كه الکساندر ماتسه گورا، سفیر روسیه در كره شمالی چند 
روز قبل گفته بود كه مطرح كردن موضوع كاهش تحریم    ها علیه كره شمالی 
در شورای امنیت سازمان ملل منطقی است و روسیه آماده كمك به نوسازی 
سامانه انرژی كره شمالی در صورت برداشته شدن تحریم    ها است، مقام های 
امریکایی تأكی��د دارند رژیم تحریم های پیونگ یانگ تا زمان خلع س��الح 
اتمی باید حفظ شود. دن كوتس، مدیر اطالعات ملی امریکا روز جمعه در 
انجمن امنیتی آسپن در پاسخ به سؤالی درباره احتمال خلع سالح هسته ای 
پیونگ یانگ طی 12ماه ، آن را »به لحاظ فنی قابل دستیابی« دانست ولی 
تأكید كرد: »احتماالً این چنین نمی شود.«  كوتس با ارجاع به اظهارات مایك 
پمپئو، وزیر امور خارج��ه امریکا گفت: تخریب كامل زرادخانه هس��ته ای 
كره شمالی به زمان زیادی نیاز دارد. مایك پمپئو روز جمعه نیز در اظهاراتی 
كه بعد از نشست شورای امنیت سازمان ملل ابراز شد، به خبرنگاران گفت:  
» ما باید شاهد باش��یم كه كیم جونگ اون، رهبر كره شمالی آنچه را كه به 
جهان وعده داده عملی می س��ازد.«  پمپئو گفته كه امریکا معتقد است كه 
كره شمالی می تواند وجهه منفور خود را از برنامه های اتمی و موشکی اش 
پاك كند اما برای اینکه به این نقطه برسیم باید به طور كامل تحریم     ها علیه 
پیونگ یانگ را حفظ كنیم. پمپئو ضمن متهم كردن كره شمالی به نقض 
یك سری از تحریم های جدی اعمال شده از سوی شورای امنیت هشدار داد: 
»اگر تحریم     ها به طور كامل اجرا نشوند، دورنمای خلع تسلیحات اتمی موفق 
كره شمالی از بین می رود.«  نیکی هیلی هم در حاشیه جلسه شورای امنیت 
در حالی كه در كنار پمپئو در مقابل دوربین خبرنگاران قرار گرفته بود، ضمن 
اشاره به شروع گفت وگوهای كره شمالی و ایاالت متحده تأكید كرد: به موازات 
این اتفاقات، ما و جامعه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید 
از این گفت وگو    ها حمایت كنیم. بهترین راه پشتیبانی از این گفت وگو    ها آن 
است كه تحریم    ها كم رنگ نشود.«  وی گفت:» آنچه شاهد آن هستیم این 
است كه شماری از كشور    ها استثنائاتی برای تحریم    ها قائل هستند. شماری 
از كشور    ها نیز معتقدند تحریم    ها را برداریم. شماری از كشور    ها نیز می گویند 
می خواهند كارهای بیشتری انجام بدهند. بنده از موضع پمپئو در این باره 
تقدیر می كنم كه تأكید داشتند تا وقتی كره شمالی به وعده های خودش برای 
عاری شدن از تسلیحات هسته ای عمل نکند، نمی توان در این زمینه كاری 

انجام داد و تحریم    ها را كاهش داد. باید شاهد اقدامات كره شمالی باشیم.«

 سفیر امریکا در اتریش:
ترامپ دنبال مذاكره با ایران است

در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریكا مدعی است که 
ایران زمانی برای مذاکره به امریكایی     ها زنگ می زند، سفیر امریكا 
در اتریش گف�ت که ترام�پ از مذاکره با ایران اس�تقبال می کند. 
درحالی كه دونالد ترامپ با خروج از برجام، سعی دارد تحریم    ها را علیه ایران 
اعمال كند اما دیپلمات های امریکایی از تمایل ترامپ برای گفت وگو با ایران 
خبر می دهند. تروور تراینا، س��فیر امریکا در اتریش در گفت وگو با روزنامه 
»پرس��ه«، درباره موضع كش��ورش در مورد آینده رابطه اقتصادی اتریش 
با ایران در پی خروج امریکا از توافق هس��ته ای و تهدید شركت     هایی كه با 
تهران وارد رابطه اقتصادی می شوند، صحبت كرد. تروور تراینا در پاسخ به 
این پرسش كه اتریش رابطه خوبی با ایران دارد اما امریکا هم موضع سختی 
در برابر ایران گرفته است. ضمن اینکه »حسن روحانی« رئیس جمهور ایران 
هم به تازگی در وین بوده است آیا مجموع این مسائل شما را آزار نمی دهد، 
گفت:»توافق هسته ای با این هدف به دست آمد كه ایران را از دستیابی به 
تسلیحات هسته ای باز دارد و سیاست این كشور در منطقه را تنظیم كند اما 
در نهایت در سال های اخیر وضعیت بدتر شده است«. سفیر امریکا در اتریش 
گفت كه »دونالد ترامپ از یك  سال و نیم قبل از اینکه تصمیم بگیرد كه خروج 
از توافق هسته ای با ایران را اعالم كند، مذاكره را در نظر داشت و حتی او اكنون 
از مذاكره با ایران استقبال می كند«. تراینا درباره تهدید های امریکا كه متوجه 
شركت های اتریشی است كه با ایران كار می كنند هم گفت: »برای شركت     ها 
همواره روشن بوده است كه اگر با ایران وارد معامله شوند، خطر می كنند. 
امکانات اقتصادی در ایران بسیار اندك و در مقابل امریکا دومین خریدار بزرگ 
كاالهای اتریشی در سراسر جهان است. افزایش اندك رابطه تجاری با امریکا 
ارزش بسیار بیشتری در مقایسه با تمامی رابطه تجاری با ایران دارد«. اظهارات 
سفیر امریکا در حالی است كه ترامپ در هفته های اخیر مدعی شده است كه با 
اعمال تحریم های جدید، ایرانی    ها برای مذاكره به او زنگ می زنند؛ چیزی كه 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران خالف آن را تأیید كرده و گفته 

كه احتمال اینکه ترامپ به تهران زنگ بزند، بیشتر است. 

طالبان: در حال مذاكره با امریکا هستیم
ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دلیل فعالیت طالبان در اطراف 
ش�هر کابل نشس�ت امنیتی را با مقامات افغان ب�ه منظور تأمین 
امنیت پایتخت این کشور برگزار کرد. با تشدید تهدید طالبان در 
کابل، منابع طالبان از شروع مذاکره با امریكایی   ها خبر می دهند. 
به گزارش ایسنا به نقل از ان بی س��ی، سه فرمانده طالبان افغانستان فاش 
كرده اند كه مقام های امریکایی در بحبوحه تالش     برای اتمام جنگ طوالنی در 
افغانستان با اعضای سابق طالبان مالقات كرده اند و تاكنون دو طرف، چند بار 
در دوحه پایتخت قطر مذاكره داشته است. به گفته یکی از منابع، هیئت های 
طالبان با حدود پنج امریکایی در یك سری نشست های دوحه قطر گفت وگو 
داشتند. یکی از شركت كنندگان نشست دوحه می گوید، در داخل و خارج 
از محل برگزاری نشست كه در یك هتل بود، تدابیر امنیتی شدیدی اجرا 
شد. این اعضای طالبان در بحبوحه نگرانی از امنیت جان شان، تالش دارند 
از سوی سرویس های اطالعاتی روسیه، چین و كشورهای عربی شناسایی 
نشوند. به گفته این منبع، علت انتخاب هتل    ها این است كه مقام های طالبان 
و امریکا به یکدیگر اعتماد ندارند. وزارت خارجه امریکا برگزاری این نشست    ها 
را مستقیماً تأیید نکرد اما گفت دولت ترامپ مایل به حل و فصل درگیری 
است. در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه امریکا آمده است: ایاالت متحده در 
رایزنی نزدیك با دولت افغانستان، تمام  راه    هایی  را كه به پیشرفت روند صلح 
كمك كند، مورد بررسی قرار می دهد. گزارش   ها در مورد مذاكره طالبان با 
امریکا در حالی منتشر شده كه حامد كرزای، رئیس جمهور سابق افغانستان 
معتقد اس��ت بدون روس��یه، هند و ایران مذاكره با طالبان موفق نخواهد 
بود. كرزای گفته است: تركیه و عربستان نیز نقشی مهم در قبال صلح در 
افغانستان دارند و گروه همکاری چهار جانبه شامل افغانستان، پاكستان، 
 چین و امریکا كه برای مذاكرات با طالبان تشکیل شد می تواند شامل روسیه،  
هند و ایران نیز بشود چون بدون این سه كشور این تالش    ها موفق نخواهد 
بود و باید این گروه چهارجانبه تبدیل به یك گروه هفت كشوری شود. در 
یك هفته اخیر رسانه های افغانستان گزارش    هایی را درباره فعالیت طالبان در 
شهرستان های اطراف كابل منتشر كرده اند تا جایی كه دیروز این نگرانی   ها 
باعث شد ریاست جمهوری افغانستان یك نشست فوری امنیتی را با مقامات 

افغان و مقابله با نفوذ این گروه در كابل برگزار كند. 

العبادی: راه حل مشکالت در خیابان      ها نیست
با تداوم اعتراضات مردمی در برخی شهرهای عراق و سوءاستفاده 
برخی عناصر خراب�كار از ای�ن اعتراضات، نخس�ت وزیر عراق با 
بیان اینكه بغداد از خواسته های مشروع تظاهرکنندگان حمایت 
می کند، هش�دار داد که راه حل مش�كالت در خیابان     ها نیس�ت. 
در شرایطی كه دولت عراق وعده داده به مطالبات معترضان در شهرهای 
جنوبی رسیدگی می كند اما اعتراضات همچنان ادامه دارد و برخی عناصر 
افراطی از این تظاهرات مسالمت  آمیز سوءاستفاده می كنند. حیدر العبادی، 
نخست وزیر عراق نسبت به حضور برخی افراد خرابکار كه از خواسته های 
مشروع تظاهركنندگان سوءاستفاده می كنند، هشدار داد. به گزارش شبکه 
المیادین، نخست وزیر عراق گفت:»ادامه تظاهرات در برخی استان      ها نگرانی 
برای مسئوالن عراق ایجاد نمی كند اما راه حل مشکالت در خیابان      ها نبوده 
بلکه در پارلمان است«. العبادی جمعه شب در دیدار با جمعی از شیوخ قبایل 
و چهره های برجسته استان ذی قار از گروه های سیاسی خواست در مقابله با 
مفسدان همکاری كنند. وی خاطرنشان كرد:»خواسته های به حق و قانونی 
وجود دارد كه دولت آن را تأیید می كند و به این خواسته     ها گوش می كند«. 
شهروندان عراقی در شهرهای بصره، نجف، كربال و بغداد از دو هفته پیش 
به خاطر مشکالت معیشتی، قطعی برق و كمبود آب اعتراضات گسترده ای 
را برگزار كرده اند و خواستار رس��یدگی به مطالبات خود هستند. برخی 
عناصر افراطی با موج س��واری روی اعتراضات مردمی، با آتش زدن اموال 
و دارایی های عمومی، ناامنی ایجاد كرده اند. به گزارش شبکه السومریه، 
تاكنون نزدیك به 100 مطالبه از دولت ارائه شده كه برخی از آنها منطقی 
و در چارچوب اختیارات دولت است اما برخی دیگر، خارج از هرچارچوب 
قانونی اس��ت. با وجود تدابیر نظامی و امنیتی در اس��تان های جنوبی و 
مركزی و حتی پایتخت، تظاهرات در روز جمعه نیز ادامه یافت و شهرهای 
بصره، ذی قار، نجف، كربال، بابل، میسان، المثنی و بغداد شاهد تجمع      ها و 
اعتراض های مردمی بود. مردم معترض با تجمع در نزدیکی ساختمان های 
دولت های محلی و میدان های اصلی شهرها، مطالبات خود را اعالم كردند 
و آنچه تظاهرات روز جمعه را از سایر تظاهرات های دو هفته اخیر متفاوت 
كرد، مشاركت پررنگ زنان برای نخستین بار بود. در بغداد نیروهای امنیتی 
برای متفرق كردن صد     ها معترض كه قصد داشتند خود را به منطقه الخضرا 

برسانند، از گاز اشك آور و آب پرفشار استفاده كردند.

دولت یهودی« حمله به غزه یک روز بعد از تصویب الیحه»

شمارش معکوس برای جنگ پایانی ادلب
ارتش سوریه می خواهد فاتح آخرین قلعه تروریست     ها باشد

نتیجه یك تحقیق نشان می دهد که حدود 136هزار 
نف�ر در انگلیس در ش�رایط نامطلوب موس�وم 
به برده داری مدرن به س�ر می برند ک�ه این رقم 
10برابر میزانی است که دولت برآورد کرده است. 
به گزارش روزنامه دیل��ی  صباح، طبق تحقیقات 
ش��اخص برابری جهانی )GSI( این آمار ده برابر 
بیشتر از اطالعات دولتی انگلیس، پلیس و فعاالن 
در این زمینه اس��ت. در آمار س��ال 2016 آمده 
بود كه تقریباً یك نف��ر از 500 نفر در انگلیس در 
حالتی كه به برده داری مدرن تعبیر می ش��ود، به 
سر می برند. این درحالی است كه دولت در سال 

201۳ پیش بینی كرده اس��ت ك��ه فقط حدود 
1۳هزار نفر در انگلیس تحت شرایطی مانند كار 
اجباری و سوء استفاده جنسی قرار دارند. پلیس 
این آم��ار را دهها هزار نفر اعالم كرده اس��ت. تام 
دودال، از آژان��س جنایت ملی اع��الم كرد:»این 
گزارش تأكیدی است بر اینکه ما با تهدیدی رو به 
رشد مواجه هستیم.«    این سازمان در سال 201۷، 
در مجموع 5 هزار و 1۴5 گزارش در زمینه افرادی 
كه مظنون هستند كه قربانی این شرایط شده اند 
دریافت كرده است كه در مقایسه با سال 2016 
كه شمار آن، ۳ هزار و 80۴ مورد بود، بیش از یك 

سوم افزایش داشته است. این مقام انگلیسی افزود: 
»مثاًل ما می دانیم كه مجرمانی كه مرتکب چنین 
اقداماتی می شوند، به فضای مجازی روی می آورند 
تا اهداف خود را پیش ببرند«. این خبر در شرایطی 
منتشر می شود كه در پی تصویب قانونی در این 
زمینه، انگلیس از سردمداران جهانی در مقابله با 
قاچاق انسان است. سودی كه از راه قاچاق انسان 
به دست می آید، ساالنه 150 میلیارد دالر برآورد 
می ش��ود. بر طبق قانون، قاچاقچی��ان به حبس 
ابد محکوم می ش��وند و تدابیری برای حمایت از 
افرادی كه در معرض این خطر قرار دارند در نظر 

گرفته می شود ضمن اینکه شركت های بزرگ در 
چرخ تولید خود وجود م��واردی از كار اجباری را 
بررسی می كنند. از سوی دیگر، گزارش مؤسسه 
تحقیقاتی اولی��ور وایمن نش��ان می دهد خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا هر سال بیش از ۹60 پوند 
معادل هزار و 260دالر به ضرر خانوارهای انگلیسی 
خواهد بود. به گزارش رویترز، بر اساس این گزارش 
خانوارهای انگلیسی با افزایش هزینه های ناشی از 
تغییرات در نیروی كار و تعرفه     ها روبه رو خواهند 
شد و سود كسب و كار    ها نیز بیش از یك تا ۴ درصد 

كاهش خواهد یافت.

136هزار انگلیسی در شرایط برده داری مدرن قرار دارند
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  تظاهرات مقابل کاخ  سفید در مسیر یك هفته شدن
تظاهرات علیه اظهارات جنجال برانگیز دونالد ترامپ در مالقات با والدیمیر 
پوتین در پایتخت فنالند اگر فردا هم ادامه یابد یك هفته ای خواهد شد.  به 
گزارش نشریه هیل، از زمان بازگشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا 
از نشست مشترك با والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در هلسینکی، 
تظاهرات علیه وی همچنان ادامه دارد. روز جمعه تظاهرات ضد ترامپ برای 
پنجمین روز متوالی مقابل كاخ سفید ادامه داشت.  یکی از مشاوران سابق 
»هیالری كلینتون«، نامزد دموكرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا این 
تظاهرات را سازماندهی كرد. تصاویر منتشر شده از این اعتراضات نشان 
می دهد تظاهركنندگان مقابل كاخ سفید ایستاده اند و نوشته       هایی را در 

دست دارند كه روی آن نوشته شده است: خائن.
-------------------------------------------------------------

  بازداشت مدرس سابق مسجدالنبی و شاگردانش 
منابع عربستانی از بازداشت مدرس سابق مسجدالنبی و چند تن دیگر خبر 
دادند. كاربران عربستانی در توئیتر اعالم كردند كه مسئوالن این كشور علی 
بن سعید الغامدی، مدرس سابق مسجد النبی را به همراه برادر، وكیلش و 
پنج تن از استادان و شاگردانی كه در منزلش بودند، بازداشت كردند.  این 
بازداشت های جدید حدود یك هفته بعد از بازداشت » سفر الحوالی « رخ 
داد. وی در مقدمه كتابش با عنوان » مسلمانان و تمدن غربی « توصیه        هایی 
را به خاندان حاكم و علما كرده بود. شیخ سفر الحوالی از بنیانگذاران فرقه 
نوسلفی عربستان است.  كارشناسان بازداشت این افراد را ادامه توافقات 
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و دونالد ترامپ برای كنترل بخشی از 
جریان تکفیری می دانند كه مواضع ضد امریکایی روشنی دارند این در حالی 
است كه طیف تکفیرهای همراهی كننده با آل سعود در تجهیز تکفیری       ها در 

سوریه و عراق آزادانه به فعالیت خود در این كشور ادامه می دهند.
-------------------------------------------------------------

  جنگ سرد چین علیه امریكا 
موج جدیدی از هشدار       ها علیه اقدامات چین علیه امریکا در فضای رسانه ای 
امریکا در حال شکل گیری است. مایکل كولینز، معاون مركز عملیات شرق 
آسیا در سیا در مجمع امنیتی آسپن در كلرادو گفت: چین با استفاده از 
تمام منابعش در حال اجرای نوعی جنگ سرد علیه ایاالت متحده است تا 
به عنوان قدرت برتر در جهان جایگزین امریکا شود. كریستوفر رای، مدیر 
اف بی آی چهار       شنبه پیش گفت از نقطه نظر ضد اطالعاتی، چین تهدیدی 
بزرگ تر و چشمگیرتر برای امریکا به حس��اب می آید. اف بی آی بازرسی 
جاسوسی اقتصادی در تمام 50ایالت به اجرا درآورده و در آنها ردپایی از 
چین دیده می شود.  سوزان تورنتون، معاون وزیر خارجه امریکا درا مور 
شرق آسیا و اقیانوسیه هم گفت افزایش هوشیاری مردم درباره فعالیت های 
صد       ها هزار دانشجوی چینی یا گروه های داخل دانشگاه های امریکا می تواند 

راهی برای كمك به محدود كردن تبعات احتمالی باشد. 
-------------------------------------------------------------

  فایل ضبط شده از تالش ترامپ برای الپوشانی  فساد جنسی 
رسانه های امریکایی گزارش داده اند اف بی آی فایل ضبط شده ای از مکالمه 
ترامپ با وكیل شخصی اش درباره الپوشانی فساد جنسی اش در اختیار 
دارد.  به گزارش فارس، »مایکل كوهن«، وكیل شخصی »دونالد ترامپ«، 
رئیس جمهور امریکا دو ماه قبل از انتخابات سال 2016، مکالمه خودش 
با ترامپ كه درباره پرداخت حق السکوت به مدل سابق مجله »پلی بوی « 
برای جلوگیری از افشاگری های او درباره روابط جنسی اش با ترامپ بوده را 
ضبط كرده است.  روزنامه نیویورك تایمز با گزارش این خبر افزود این فایل 
ضبط شده جزو اسنادی است كه »اف بی آی « در جریان حمله فروردین ماه 
به دفتر كار و منزل »مایکل كوهن« به دست آورده است.  مأموران اداره 
تحقیقات فدرال امریکا، فروردین ماه برای به دست آوردن اسنادی درباره 
اقدام ترامپ برای پرداخت حق السکوت به یك بازیگر فیلم های مستهجن 

به دفتر كار »مایکل كوهن« یورش بردند. 
-------------------------------------------------------------

  پاکستان از چین ناو جنگی تحویل گرفت
چین یك ناو جنگی 1500 تنی را به پاكستان تحویل داد كه قابلیت مجهز 
شدن به انواع سالح و سیستم مسیر یابی خودكار را دارد.  به گزارش فارس، 
این ناو برای حفاظت از مرزهای آبی طراحی شده است. ناو جنگی چین 
قابلیت فرود آمدن بالگرد روی عرشه خود را دارد و به این لحاظ می تواند 
قدرت مانور زیادی در عملیات های دریایی داشته باشد.  ناو جدید چین 
برای پاكس��تان به آخرین فناوری تسلیحاتی، موش��کی و حسگرهای 
قدرتمند مجهز است كه در عملیات مختلف جنگی دریایی موثر است. این 
ناو چهارمین و بزرگ ترین ناو جنگی چین است كه طبق قرار داد پی ام تی 

كشمیر به پاكستان تحویل داده می شود. 
-------------------------------------------------------------

   ماتیس: ندادن اف 35 به ترکیه اشتباه است
جیمز ماتیس، وزیر دفاع امریکا در نامه ای به مك  تورنبری، رئیس كمیته 
نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا تأكید كرد كه به رغم مخالفت های 
قانونگذاران امریکایی با اعطای جنگنده اف  ۳5 به تركیه در مقابله با اقدام 
آنکارا برای خرید سامانه دفاع هوایی اس  ۴00 از روسیه، در حال حاضر با 
حذف تركیه از برنامه های فروش جنگنده های      اف ۳5 مخالف است و حذف 
تركیه منجر به یك اختالل در زنجیره توزیع برای ارتش امریکا و شركایمان 
و افزایش هزینه های دیگر برنامه خواهد شد.  وی با اشاره به سرمایه گذاری 
1/25 میلیارد دالری تركیه در توسعه این جنگنده گفت: اگر زنجیره توزیع 
تركیه امروز دچار اختالل شود این باعث یك شکست در تولید این جنگنده 
شده و درنهایت تحویل 50 تا ۷5 فروند از جنگنده های اف  ۳5 را به تأخیر 

خواهد انداخت و جبران این نقیصه حدود 18 تا 2۴ ماه زمان خواهد برد.


