
اصابت دو موشک به    گزارش  2
سرزمین های اشغالی 
نه تنها باعث وحشت صهیونیست     ها بلکه باعث 
غافلگیری ناظران شده، چرا که حماس و جهاد 
اسالمی شلیک موشک را تکذیب کرده اند و در 
همین حال بعضی گمانه   زنی     ها حاکی از آن است 
که هدف اصلی از شلیک موشک انتخابات پیش 
روی اس�رائیل اس�ت، هرچند مقامات نظامی 
صهیونیس�تی عصر روز گذش�ته به رسانه     ها 
گفتند شلیک موش�ک     ها احتماالً اشتباهی از 

طرف حماس صورت گرفته است. 
رسانه های صهیونیس��تی روز پنج  شنبه از به صدا 
درآمدن آژیرهای خطر حمالت موشکی در تل آویو 
و شنیده شدن صدای انفجار در این شهر خبر دادند 
و در همین حال، مقامات صهیونیستی از ساکنان 
تل آویو خواس��تند به پناهگاه بروند. دقایقی بعد 
س��خنگوی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی این 
اخبار را تأیید و اعالم کرد دو فرون��د راکت از نوار 
غزه به سمت منطقه »گوش دان « در حومه شمالی 
تل آویو شلیک شده است. سخنگوی ارتش رژیم 
صهیونیستی ساعتی پس از واکنش اولیه اش اذعان 
کرد که حمالت راکتی به تل آویو، »غافلگیرکننده« 
بوده اس��ت. او همچنین برخالف ادعای اولیه اش، 
گفت هیچ یک از راکت های شلیک شده هدف گنبد 
آهنین قرار نگرفته، هرچند که این س��امانه فعال 

شده و شلیک کرده است. 
رژیم صهیونیس��تی همانطور که انتظار می رفت 
به دهها نقطه در نوار غزه حمله کرد. این در حالی 
بود که حماس و جهاد اس��المی ش��لیک موشک 
را تکذی��ب کردن��د. گردان های ش��هید عزالدین 
القسام شاخه نظامی جنبش حماس نیز با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که هیچ موش��کی به س��مت 

تل آویو شلیک نکرده است. این بیانیه افزوده است 
که ادعای شلیک این موشک    ها زمانی مطرح شده 
که نشستی میان رهبران حماس و هیئت امنیتی 
مصر درباره تفاهمات و توافقات حاصله درباره نوار 
غزه در جریان بوده اس��ت. همچنی��ن ابومجاهد، 
سخنگوی کمیته های مقاومت نیز در گفت وگو با 
شبکه خبری المیادین تأکید کرد که موشک های 

شلیک شده به سمت تل آویو ارتباطی با گروه های 
مقاومت فلسطین ندارد. 

اصابت دو موش��ک به تل آویو بدون اینکه توسط 
گنبد آهنین رهگیری ش��وند و تکذیب حماس و 
جهاد اسالمی باعث شد ناظران این سؤال را مطرح 
کنند که چه کسی این موشک     ها را شلیک کرده 
است. بعضی کارشناسان نوش��تند این موشک     ها 
با هدف تحت تأثیر قرار دادن انتخابات پیش روی 
رژیم صهیونیس��تی صورت گرفت اس��ت چرا که 
فضای امنیتی می  تواند به پیروزی نتانیاهو کمک 
کند. در همین حال، منابع خبری اسرائیلی عصر 
روز جمعه گزارش دادند این باور در میان مقامات 
نظامی تل آویو به صورت جدی مطرح اس��ت که 
شلیک موش��ک     ها از س��وی حماس و اشتباهی 

صورت گرفته است. 
تا عصر روز جمعه همچنان هاله ای از ابهام درباره 
اصابت دو موشک به پایتخت صهیونیست     ها وجود 
داشت اما آنچه قابل توجه است ناتوانی گنبد آهنین 
در رهگیری این دو موشک بوده است. به دلیل بعد 
مسافت، حمالت راکتی به تل آویو به  ندرت اتفاق 
می افتد و آخرین بار ک��ه آژیرهای خطر حمالت 
راکتی در تل آویو به صدا درآمد، دو سال پیش بود 
که در آن مورد هم این س��امانه     ها به اشتباه فعال 
شده بودند. فاصله میان شمال نوار غزه تا تل آویو 

حدود ۷۰ کیلومتر است. 
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تل آويو در  وحشت موشک هاي انتخاباتي
حماس و جهاد اسالمي هرگونه حمله موشکي را تکذیب کردند

جنگ »وتو« بین ترامپ و کنگره در گرفت

اسالم ستیزی این 

روح اهلل صالحي
  گزارش  یک

روزهای امریکا در 
غرب�ی،  نیمک�ره 
نتیجه خود را در نیمکره شرقی نشان داد. یک 
تروریست استرالیایی نژادپرست روز جمعه  با 
ورود به دو مسجد در کرایست چرچ نیوزیلند، 
با ش�لیک کور، نمازگزاران را هدف قرار داد که 
نتیجه آن قربانی شدن دس�ت کم 49 نفر بود. 
قربانیان این حمله خارجی     ها هس�تند، همان 
کسانی که رئیس جمهور امریکا هر روز علیه آنها 
نفرت پراکنی می کند و حاال این نفرت پراکنی او 
از اروپا تا نیوزیلند و از قلب خاورمیانه تا نیوزیلند 
و استرالیا هم شیوع پیدا کرده است. تروریست 
نژادپرس�ت قب�ل از ای�ن حمل�ه نوش�ته 
بود:»می خواس�تم ب�ه مس�لمانان بگوی�م که 
سرزمین ما هرگز سرزمین ش�ما نخواهد شد؛ 
زمین ما متعلق به خود ماست؛ تا زمانی که یک 
سفیدپوست زنده باش�د، هرگز نمی توانید به 
سرزمین های ما هجوم بیاورید و هرگز جایگزین 

مردم ما نخواهید شد.«
نیوزیلند دی��روز ش��اهد اقدام تروریس��تی علیه 
مس��لمانان این کش��ور بود و افراد مسلح با حمله 
به مساجد النور و لینود در ش��هر کرایست چرچ، 
بزرگ ترین ش��هر جزیره جنوبی نیوزیلند ش��مار 
زیادی از افراد را به قتل رسانده و زخمی کردند. خبر 
تیراندازی در مساجد نیوزیلند به سرعت از طریق 
ش��بکه های اجتماعی پخش ش��د و واکنش های 
گسترده ای را در سراس��ر جهان به همراه داشت. 
به گزارش ش��بکه اس��کای نیوز، برینتوت ترانت، 
عامل تیراندازی که اهل استرالیا است، با استفاده 
از دوربینی که ب��ه لباس خود متصل ک��رده بود، 
تمامی مراحل حمله به مس��جد النور را در شبکه 
اجتماعی فیس بوک منتش��ر می کرد و حامیان و 
دنبال کنندگان او نیز از طریق تصاویر زنده این افراد 

را به انجام خشونت تشویق می کرده اند. در تصاویر 
منتشر شده در فیس بوک از طرف یکی از مظنونان، 
فردی دیده می شود که با یک سالح نیمه خودکار 
وارد مسجد می شود و به همه افراد حاضر در مسجد 
شلیک می کند. به گفته شاهدان عینی، افراد مسلح 
درحالی که در خ��ودروی خود موس��یقی گوش 
می دادند وارد پارکینگ مسجد النور شده سپس 
با ورود به مس��جد به نمازگزاران شلیک کرده اند؛ 
آنها آن قدر با خونسردی حمله می کردند که دست 
کم یک بار برای تعویض سالح و گلوله های خود به 

پارکینگ مراجعه کرده بودند. 
به گزارش رویترز، به گفته پلیس در ارتباط با این 
حمله تروریستی که تا لحظه تنظیم خبر  49 نفر 
کش��ته و 3۰ زخمی برجای گذاش��ت، چهار نفر 
دستگیر شده اند که سه نفر از آنان مرد و یک نفر زن 
است. پلیس اعالم کرد که در بازرسی های به  عمل 
آمده از داخل خودروهای دستگیرشدگان، مقداری 
مواد منفجره کشف شده است که به گفته پلیس، 
مهاجمان قصد داش��ته اند از این مواد منفجره در 
این حمالت و یا حمله به نقاط دیگر استفاده کنند. 
پلیس نیوزیلند در س��ایت رسمی خود در این باره 
آورده است:»در شرایط فعلی نمی توان انگیزه های 
احتمالی مهاجمان و یا دالیل حمله آنها را مشخص 
کرد اما بستن همه مساجد کشور را خواسته ایم و از 
مسئوالن مساجد نیز درخواست کرده ایم از ورود 

نمازگزاران به مساجد جلوگیری کنند.«
جاس��یندا آردرن، نخس��ت وزیر نیوزیلند در پی 
تیراندازی مرگب��ار دیروز در کنفرانس��ی خبری 
گفت که این کش��ور افراط  گرایی را رد می کند و 
همچنان هم باید اینچنین باشد. نیوزیلند درگیر 
یکی از تاریک      ترین روزهای تاری��خ بود که پیش 
از این تجربه نک��رده بود. نخس��ت وزیر نیوزیلند 
این حمله را تروریس��تی توصیف کرد و گفت: »ما 
باید همواره درب��اره دیدگاه ه��ای افراط گرایانه و 

خشونت های شدید هوشیار باشیم.«  سطح هشدار 
برای تهدیدهای تروریستی در این کشور به باال     ترین 
تیتر افزایش یافته است. وی گفت که مهاجم یک 
شهروند استرالیا، تروریست راستگرا و وحشی بوده 

و دستگیر شده است. 
 تروریست عاشق ترامپ 

به نظ��ر می رس��د سیاس��ت های نژادپرس��تانه 
رئیس جمهور امریکا علیه مس��لمانان تأثیر خود 
را بر افراط گرایان در کشورهای شرقی هم گذاشته 
اس��ت و آنها ب��ا وام داری از سیاس��ت های دونالد 
ترامپ به کشتار مس��لمانان اقدام می کنند. آنچه 
که در مانیفس��ت ۷4 صفحه ای این تروریس��ت 
نیوزیلندی، منتش��ر شده اس��ت، نشان می دهد 
که او از آندرس برویک نروژی که در سال ۲۰۱۱ 
میالدی ۷۷ نفر را در اس��لو قتل عام ک��رد الهام 
گرفته و در ضمن عالقه شدیدی به دونالد ترامپ 
رئیس جمهور امریکا دارد. او در این مانیفست در 
تمجید از ترامپ نوشته است:»ترامپ نماد هویت 
تجدید یافته س��فید و هدف مشترک است«. این 
قاتل که عقایدی نژادپرستانه و اسالم ستیزانه دارد 
تأکید کرده  که از مسلمانان و کسانی که به دین 
اسالم گرویده اند بیزار است. این تروریست در یک 
ویدئو گفت:»می خواستم به مهاجمان )مسلمانان( 
بگویم که سرزمین ما هرگز سرزمین شما نخواهد 
ش��د؛ زمین ما متعلق به خود ماست؛ تا زمانی که 
یک سفیدپوست زنده باشد، هرگز نمی توانید به 
سرزمین های ما هجوم بیاورید و هرگز جایگزین 

مردم ما نخواهید شد.«
عالقه شدید این تروریست به رئیس جمهور امریکا 
درحالی است که ترامپ در س��ال های اخیر بار     ها 
حمالت تند و نژادپرس��تانه ای را علیه مسلمانان 
انجام داده است. ترامپ هم مخالف ورود مهاجران 
مسلمان به خاک امریکا است. از سوی دیگر، سناتور 
فریزر آنینگ، سناتور استرالیایی در بیانیه ای عجیب 

درباره حمله تروریستی نیوزیلند علت این حمله 
نژادپرستانه را مهاجرت مس��لمانان به این کشور 
و برنام��ه مهاجرتی دولت نیوزیلن��د خواند که به 

مسلمانان اجازه می دهد وارد کشور شوند.«
پس از جنایات گروه تروریستی داعش در خاورمیانه 
و کشورهای اروپایی، موج اسالم هراسی در جهان 
افزایش یافته است و بر اساس گزارش های منتشر 
شده حمالت به مساجد و مسلمانان در کشورهای 
غربی و غیرمس��لمان تشدید ش��ده است. حمید 
بعیدی ن��ژاد با انتش��ار تصاویری از اخبار منتش��ر 
شده بی بی س��ی فارس��ی درباره اقدام تروریستی 
نیوزیلند و چاقوکشی در لندن در صفحه توئیترش 
نوش��ت:»مدیران ارش��د بی بی س��ی چقدر برای 
تروریستی نخواندن حمالت داعش و تجزیه طلبان 
در ایران توجیهات آوردند. اما از نظر بی بی سی فارسی 
فقط یک معیار برای تروریستی بودن حمالت وجود 
دارد و آن حمالتی اس��ت که علیه انگلیس صورت 
گیرد. لذا چاقوکشی در لندن تروریستی است، اما 
قتل عام در نیوزیلند فقط حمله است«. بی بی سی 
و برخی رس��انه های غربی که رویکرد دوگانه ای در 
مقابل حوادث تروریس��تی دارند، زمانی که چنین 
اقداماتی در کشورهای غربی و علیه غیرمسلمانان 
رخ می دهد آن را تروریستی قلمداد کرده و به طور 
گسترده روی آن مانور می دهند اما وقتی مسلمانان 
مورد هدف تروریست     ها باشند، آن را حمله قلمداد 
کرده و عامل این جنایات را بیم��ار روانی توصیف 

می کنند. 
 واکنش های جهانی 

جنایت کشتار مسلمانان در نیوزیلند با واکنش تند 
مقامات جهان روبه رو شده است. محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران در واکنش به این حادثه تروریستی 
در توئیتر خود نوش��ت:»بی مج��ازات بودن ترویج 
نژادپرس��تی در به اصطالح دموکراسی های غربی 
به این می انجامد که در فلسطین مزدوران اسرائیلی 
با ورود به مسجد به مسلمانان اهانت می کنند و در 
نیوزیلند تروریست      ها کشتار 49نمازگزار را به صورت 
زنده پخش می کنند. تزوی��ر و دورویی غربی     ها در 
حمایت از اسالم هراس��ی به ن��ام آزادی بیان باید 
متوقف شود«.  رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه، در پیامی در توئیتر خود این حمله را به شدت 
محکوم کرده اس��ت. وزیر خارجه اندونزی با اعالم 
اینکه احتماالً چند ش��هروند این کش��ور در میان 
قربانیان بوده اند، از این حادثه ابراز انزجار کرده است. 
همچنین انور ابراهیم، نخس��ت وزیر سابق و رهبر 
حزب مخالف مالزی نیز این حمله را محکوم کرده 
است. عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز جمعه 
در توئیتی اع��الم کرد:»من افزای��ش این حمالت 
تروریس��تی در پی اسالم هراس��ی پس از حمالت 
۱۱ سپتامبر را محکوم می کنم«. امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانسه هم حمالت مرگبار در نیوزیلند 
را جنایتی ش��نیع توصیف و اعالم کرد:»فرانسه در 
مقابل هر ش��کلی از افراط گرایی قد علم می کند«. 
نهال طوسی، مقاله نویس نشریه امریکایی پلیتیکو 
در پی حمله تروریستی به دو مسجد در نیوزیلند در 
پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت:»ترامپ و کاخ 
سفید او اغلب وقتی پای محکوم کردن حمالت علیه 
مسلمانان باشد غایبند یا خیلی کند عمل می کنند، 
بنابراین جالب توجه است ببینیم آنها در این باره چه 

می گویند؛ البته اگر چیزی بگویند.«

   دورنما

»گرگ هاي تنها« يا دانش آموختگان 
وحشي روايت غربي؟!

نیوزیلند واقع در جنوب غربی اقیانوس آرام و متشکل از دو جزیره بزرگ و 
تعداد زیادی جزایر کوچک است که نزدیک        ترین خشکی به آن استرالیا با 
فاصله ۲ هزار کیلومتری است. این دورافتادگی یکی از عوامل اصلی آرامش 
حاکم بر این منطقه بوده اما حمالت تروریستی روز جمعه ثابت کرد که این 
منطقه دورافتاده هم نمی تواند مصون از وقایعی باش��د که جهان امروز ما 
شاهد آن است. حمالت تروریستی به دو مسجد در شهر کرایست  چرچ نشان 
داد که نیوزیلند هم دستخوش همان اسالم هراسی است که مشابه آن در 
اروپا و امریکا دیده شده و دست بر قضا یکی از عامالن این حمالت مدارکی از 
خود به جا گذاشته که نشان می دهد تحت تأثیر آندریاس بریویک، تروریست 

مشهور نروژی، دست به این جنایت زده است. 
بریویک تروریس��تی اس��ت که در ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱ ابتدا یک خودروی 
بمب گذاری ش��ده را در مرکز اداری شهر اس��لو، پایتخت نروژ، منفجر 
کرد و بعد هم با س��الح خودکار به جزیره اوتایا رفت که محل برگزاری 
اردوی جوانان هوادار حزب کارگر این کشور بود و با تیراندازی به سوی 
جمع شرکت کننده در آن اردو، 69 نفر را کش��ت. او قبل از اقدام به این 
حمالت تروریستی بیانیه  طوالنی ۱5۱6 صفحه ای از خود به جا گذاشت 
تا نظرات خود را مبسوط بیان کرده باشد. حاال یکی از حمالت تروریستی 
کرایس��ت چرچ به نام برنتون تارانت از نحوه اقدام آن تروریست نروژی 
الگوبرداری کرده و نه تنها بیانیه  ۷6 صفحه ای از خود به جا گذاشته بلکه 
همانند بریویک، در این بیانیه از نفرت خود نسبت به اسالم و مسلمین 
گفته و تأیید کرده که این حمالت تروریستی را برای مقابله با مهاجرت 
مس��لمانان انجام می دهد. مقایس��ه بیانیه های این دو تروریست نشان 
می دهد که اسالم هراسی نقطه مشترک هر دو است و این نقطه مشترک 
است که این دو را به دیگر نقاط جهان و از جمله سیاستمداران و احزاب 

دست راستی اروپایی پیوند می زند. 
این نکته جالب توجه است که در مدت کمی بعد از حمالت تروریستی 
کرایست چرچ، یکی از سناتورهای استرالیایی بیانیه ای صادر می کند، آن 
هم نه در محکومیت این حمالت بلکه در توجیه آن! فریز آنینگ، سناتور 
استرالیایی است که در بیانیه خود به اسالم و جامعه مسلمانان تاخته و 
واقعیت موجود را چنان تحریف کرده که گویا مقصر اصلی این حمالت 
تروریستی مسلمانان هستند و آدم کش        هایی نظیر بریویک و تارانت در 
مقابل هجوم مهاجران مسلمان به کشورشان تنها از خود دفاع کرد ه اند. 
این سناتور در حالی سعی در توجیه حمالت تروریستی کرایست چرچ 
دارد که مهاجرین مسلمان در نیوزیلند تنها ۱/۲ درصد از جمعیت این 
کشور را تشکیل می دهند و از مجموع جمعیت بیش از 5میلیون نفری 
نروژ، کمتر از ۲۰۰ هزار نفر مس��لمان هس��تند. به عبارت دیگر، میزان 
مهاجرت مسلمانان به این دو کشور بنابر آمار موجود نمی تواند آن قدر زیاد 
باشد که انگیزه ای برای تحریک افرادی مثل بریویک و تارانت باشد و بیانیه 
این سناتور بیش از اینکه مستند به واقعیت های موجود باشد برگرفته از 
نگرش نژادپرستانه  رایج در غرب نسبت به جامعه اسالمی است. مشابه 
این نگرش را به راحتی می توان در جریان های دست راستی اروپا دید که 
برخی از آنها با تبلیغات خود توانسته اند در سیستم حکومتی نیز رسوخ 
کنند و انتظار می رود که سیاست های ضدمهاجرتی و اسالم هراسانه نه 
تنها در اروپا کاهش نیابد بلکه تشدید هم بشود. همین ژوئن گذشته بود 
که سباستین کورتس، صدراعظم اتریش، در یک نشست مطبوعاتی از 
تصمیم دولتش برای بسته شدن هفت مس��جد و اخراج حدود 6۰ امام 
جماعت گفت و مارتین هنریکسن، س��خنگوی حزب مردم دانمارک، 
همین چند روز پی��ش گفت که تمامی مس��اجد در کپنهاگ، پایتخت 
دانمارک، یا باید تعطیل و یا با خاک یکسان شوند و بسیار دوست دارم که 
خود این کار را انجام بدهم. در این میان، دونالد ترامپ طی این دو سال 
از ریاس��ت جمهوری اش در امریکا نقش تعیین کننده ای داشته چرا که 
موضع گیری های نژادپرس��تانه او مجال بیشتری به این نگرش در غرب 
داده است. رس��انه های غربی طبق معمول بریویک، تارانت و هر مهاجم 
 )lone wolf (»تروریستی به جامعه مس��لمانان را با عنوان »گرگ تنها
توصیف می کنند تا چنین به نظر برسد که حمله آنها فقط اقدام شخصی 
و بدون هیچ سازماندهی قبلی بوده است اما با نگاهی کوتاه به این نگرش 
معلوم می شود که این نوع نگاه رسانه های غربی جز تحریف واقعیت چیز 
دیگری نیس��ت. در واقع، بریویک و تارانت دست پرورده نگرش و روایت 
نژاد پرستانه غربی از اسالم و مس��لمان        ها هستند و تحت تأثیر رسانه        ها 
و تعالیم سیاس��تمداران و نخبه های راس��تگرای خود مرتکب این نوع 
حمالت وحشیانه می شوند. بنابراین، »گرگ تنها«ی این رسانه        ها چندان 
تنها نیست بلکه دانش آموخته روایت نژادپرستانه ای است که به صورت 
سازماندهی شده در غرب تعلیم داده می شود و این گرگ هم تحت تأثیر 

همین روایت است که دست به حمالت تروریستی می زند. 
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  فارین پالیسی: پیشرفت صنعت هوا فضای ایران، امریکا را 
نگران کرده است 

نشریه امریکایی فارین  پالیسی در گزارشی به بررسی پیشرفت های ایران 
در صنعت هوا-فضا پرداخته و نوشته است که واشنگتن نگران است که 
ایران با توسعه برنامه فضایی و سایبری، بتواند تمام جنبه های قدرت سخت 
خود را تقویت کند. کوین لیم و گیم بارام، دو پژوهش��گر دانشکده علوم 
سیاسی دانشگاه تل آویو در یادداشتی در فارین پالیسی نوشته اند:»ارتش 
ایران در حال پیشروی های بیشتر به سمت فناوری های فضایی است.«  دو 
تحلیلگر اسرائیلی، پس از اشاره به تالش  ایران در ماه های اخیر برای پرتاب 
دو ماهواره »دوستی« و »پیام « نوشته  اند: ایاالت متحده، به رغم ناموفق 
بودن این پرتاب     ها به آنها اعتراض کرد. به ادعای تحلیلگران فارین پالیسی 
دلیل اعتراض امریکا ت��ا حد زیادی این بوده که فن��اوری  به کار رفته در 
ماهواره بر های مورد استفاده برای این پرتاب     ها همان فناوری های پایه ای 

موشک های بالستیک چند مرحله ای است. 
-----------------------------------------------------
 تأکید تهران و اسالم آباد بر گسترش همکاری های دوجانبه 

وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه با اشاره به رایزنی تلفنی معاونان 
وزیران امور خارجه ایران و پاکستان، اعالم کرد که دو کشور ضمن گسترش 
همکاری های دو جانبه درباره تعمیق روابط دوجانبه به توافق رسیدند. به 
گزارش ایرنا، »محمد فیصل« سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در 
صفحه رسمی توئیتر خود نوشت:خانم »تهمینه جنجوعا« قائم مقام وزارت 
امور خارجه این کشور با »سید عباس عراقچی « معاون وزیر امور خارجه 
ایران تلفنی گفت وگو کرد. وی گفت:»مقامات دو کشور در خصوص مسائل 
مش��ترک مورد عالقه بحث و تبادل نظر کردند«. سخنگوی وزارت امور 
خارجه پاکستان اظهار داشت: عراقچی و جنجوعا بر تعمیق روابط دوجانبه 
در بخش های مختلف به توافق رسیدند. وی افزود: خانم جنجوعا گفت که 

پاکستان همواره خواهان صلح و تنش زدایی در منطقه است. 
-----------------------------------------------------

 عبدالمهدی: تعامل با همسایگان، اولویت عراق است 
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق در گفت وگوی تلفنی با جرمی هانت 
وزیر امور خارجه انگلیس گفت تعامل با همسایگان، در صدر اولویت های 
عراق قرار دارد. شبکه »س��ومریه « به نقل از دفتر نخست وزیری عراق 
گزارش داد که هان��ت در این تماس تلفنی، بر حمای��ت لندن از دولت 
عراق و کمک به تالش های این کش��ور جهت تثبی��ت امنیت، ثبات و 
تقویت جایگاه عراق در منطقه و جهان تأکید کرد. نخست وزیر عراق طی 
این تماس، گفت: »دولت عراق تعامل با کشورهای همسایه و برقراری 
شبکه ای از روابط را که به نفع امنیت، ثبات و توسعه ملت های منطقه 

باشد،  در صدر اولویت های خود قرار می دهد.«

دست پیونگ يانگ 
روی ماشه آزمايش موشکی رفت 
احتمال لغو مذاکرات هسته ای کره شمالی 

یکی از مقامات ارشد کره شمالی اظهار کرد، پیونگ یانگ در حال بررسی 
توقف مذاکرات هسته ای با امریکا است و رهبر کره شمالی ممکن است 
درباره تعطیل�ی کنون�ی آزمایش های موش�کی تجدیدنظ�ر کند. 
به گزارش ایسنا، پس از شکست مذاکرات هسته ای کیم جونگ اون، رهبر 
کره ش��مالی و دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، خبرگزاری تاس روز 
گذشته گزارش کرد، نماینده ارشد کره شمالی در زمینه هسته ای گفت، 
رهبری کره شمالی در حال بررسی توقف مذاکرات خلع سالح هسته ای 
است.  این خبرگزاری روز گذشته به نقل از چوئه سون هوی، معاون وزیر 
خارجه کره شمالی نوش��ت: ما به هیچ عنوان قصدی برای برآورده کردن 
خواسته های امریکا که در نشست هانوی مطرح شد، نداریم و تمایلی هم به 

شرکت در مذاکراتی این چنینی نداریم. 
این مقام کره شمالی در نشستی خبری ادامه داد، قرار است کیم به زودی 
اعالمیه رسمی ای را درباره موضعش در خصوص مذاکرات با امریکا و دیگر 
اقدامات کره شمالی صادر کند.  به گزارش آسوشیتدپرس، چوئه همچنین 
اظهار کرد: واش��نگتن در نشس��ت هانوی فرصتی طالیی را از دست داد. 
وی همچنین هش��دار داد، کیم ممکن اس��ت درباره توقف موقت پرتاب 
موشک های هسته ای تجدیدنظر کند.  با این حال استفن بیگان، نماینده 
ویژه امریکا در امور کره ش��مالی این هفته در واشنگتن اظهار کرد: امریکا 
انتظار دارد بتواند مشارکت نزدیک خود را در این مذاکرات ادامه دهد.  بیگان 
روز دو    شنبه گفت: دیپلماسی )در این مذاکرات( همچنان به طرز بسیار 
فعالی برقرار است.  لی کچیانگ، نخست وزیر چین نیز روز جمعه در یک 
نشست خبری ساالنه خواستار صبر و گفت وگو میان امریکا و کره شمالی 
شد. این مقام چینی اظهار کرد: مسئله شبه جزیره کره می تواند پیچیده و 

دیرینه تلقی شود و در عین حال می تواند یک شبه حل شود. 
کیم جونگ اون و دونالد ترامپ در تاریخ ۲۷ و ۲8 فوریه ۲۰۱9 برای دومین 
بار در هانوی پایتخت ویتنام دیدار و رایزنی کردند و درحالی که خوش بینی 
از س��وی هر دو طرف برای حصول یک توافق وجود داشت به یکباره این 
مذاکرات با شکست مواجه شد و دو طرف بدون دستاوردی هانوی را ترک 
کردند.  چوئه پس از مذاکرات هانوی اظهار کرد: ممکن است کیم پس از 
مواجه شدن با عدم پذیرش لغو برخی تحریم     ها از س��وی امریکا در ازای 
تخریب تأسیسات هسته ای اصلی کره ش��مالی، تعهد خود را به پیگیری 
روند دستیابی به توافقی با امریکا کنار بگذارد.  بعد از پایان نشست مقامات 
امریکایی مدعی شدند که کره شمالی خواستار لغو همه تحریم    ها در ازای 
توقف بخشی از فعالیت های هسته ای این کشور شد که امریکا با آن مخالفت 
کرده است.  اما وزیر خارجه کره شمالی ش��امگاه پنج  شنبه بعد از ناکامی 
مذاکرات دو روزه رهبر این کشور و رئیس جمهور امریکا، اظهارات مقام های 
واشنگتن درباره شکست این مذاکرات به دلیل درخواست پیونگ یانگ برای 
لغو همه تحریم     ها را رد کرد.  ری یونگ هو در یک کنفرانس خبری در هانوی 

گفت که کره شمالی تنها به دنبال رفع بخشی از تحریم     ها بوده است.

مسلمان کشي غرب وحشي در نیوزيلند
49 نفر در تروریسم نژادپرستانه الگوي ترامپ به خون غلتیدند

سيدرحيمنعمتی

س�نای امریکا هم پس از مجل�س نمایندگان 
به پیش�نهاد لغو وضعیت فوق الع�اده ای که از 
س�وی رئیس جمهور این کش�ور اعالم ش�ده 
ب�ود، رأی داد تا جنگ وتو     بی�ن رئیس جمهور 
و کنگ�ره امری�کا ش�کل و ش�مایلی واقع�ی 
به خ�ود بگی�رد. ترام�پ در واکن�ش متعهد 
ش�ده ای�ن تصمی�م کنگ�ره را وت�و کن�د. 
س��نای امریکا پنج  ش��نبه قطعنامه ای را با 59 
رأی در مقابل 4۱ رأی تصوی��ب کرد که اعالم 

وضعیت فوق العاده از س��وی ترام��پ در مرز با 
مکزیک را رد می کند. بر اساس این رأی گیری 
»وضعیت اضطراری ملی اعالم ش��ده توس��ط 
رئیس جمه��وری در تاری��خ ۱5 فوریه ۲۰۱9 
لغو می ش��ود«. این بدان معنی اس��ت که ۱۲ 
جمهوریخواه هم حزبی ترامپ هم علیه وضعیت 
فوق العاده او رأی داده ان��د. در حالی که پیش 
از این مجلس نماین��دگان نیز علیه طرح وضع 
فوق العاده ترام��پ رأی داده بود، این قطعنامه 

برای اجرایی شدن باید به امضای ترامپ برسد 
اما او به فاصله کوتاهی از تصویب طرح سنا در 
پیامی توئیتری نوش��ت:»وتو « یعنی اینکه از 
اولین وتوی خود علیه کنگره اس��تفاده خواهد 
کرد. او حدود نیم ساعت بعد از توئیت مختصر 
خ��ود، در توئی��ت دیگری نوش��ت: »من برای 
اس��تفاده از وتو در برابر تصمی��م دموکرات ها، 
لحظه شماری می کنم، این رأی گیری مرز    ها را 
باز می کند تا میزان جرم، مواد مخدر و قاچاق 

در کش��ور ما افزایش یابد.«  وی افزود: »از همه 
جمهوریخواهانی که به امنیت مرزی و دیواری 
که کشور به شدت به آن نیاز دارد، رأی دادند، 
متشکرم.« کنگره برای اینکه وتوی ترامپ را وتو 
کند باید با دو س��وم رأی دهندگان به جنگ او 
بروند ولی بعید است که چنین رأیی در کنگره 
وجود داشته باشد . با این حال، احتمال تشدید 
رویارویی بین ترامپ و کنگره در حوزه های دیگر 

افزایش یافته است. 

عضو حزب حاکم الجزاير: 
بوتفلیقه به تاريخ پیوسته است

نخس�ت وزیر الجزای�ر در یک کنفران�س مطبوعات�ی مخالفان را 
به گفت وگو ف�را خواند ولی ح�زب اپوزیس�یون الجزایر دعوت و 
پیش�نهاد نخس�ت وزیر مکلف این کش�ور را برای آغاز گفت وگو 
رد کرده و گفت�ه که مش�روعیت او را به رس�میت نمی شناس�د. 
یک�ی از رهب�ران ح�زب جبه�ه آزادیبخ�ش مل�ی حاک�م در 
این کش�ور اع�الم ک�رد، بوتفلیق�ه ب�ه تاریخ پیوس�ته اس�ت. 
نورالدین بدوی که تنها سه روز از نخست وزیر شدنش از طرف بوتفلیقه 
می گذرد، روز پنج  شنبه همه الجزایری     ها را به اتحاد به منظور ساختن 
یک کشور جدید دعوت و بر لزوم خویشتنداری همه مردم این کشور 
و شکس��تن همه موانع ش��ک و تردید تأکید کرد. بر اس��اس گزارش 
رأی الیوم بدوی افزود: »هم اکنون الجزایر دچار ش��رایط خاصی شده 
است. ما باید شهدای الجزایر را که باعث بازگشت امنیت و ثبات به کشور 
شدند، نصب العین خود قرار دهیم. «وی بر آمادگی خود جهت شنیدن 
سخنان همگان و گفت وگو با الجزایری     ها تأکید کرد و گفت: بوتفلیقه 
رئیس جمهور حرکت مردمی در الجزایر را در س��طح باالیی درک کرد 
و کناره گیری اش از نامزدی پست ریاست جمهوری دال بر همین امر 
است. نخست وزیر الجزایر از تشکیل دولت جدید تکنوکرات با حضور 
جوانان دختر و پسر الجزایری و تمامی جریان های سیاسی در آن خبر 
داد. با این حال، »پیش��گامان آزادی ها« به عنوان حزب اپوزیس��یون 
الجزایر مخالفت خود را با دعوت نورالدین بدوی اعالم و تأکید کرد که 

مشروعیت او را به رسمیت نمی شناسد. 

همخوانی اروپا با امريکا
 ضد موشک های ايرانی 

 همس�و با سرپرس�ت وزارت دفاع امریکا که در نشس�ت کمیته 
نیروه�ای مس�لح س�نا، چی�ن، روس�یه، کره ش�مالی، ای�ران و  
تروریس�م را مهم  ترین تهدی�دات پیش روی پنتاگ�ون توصیف 
کرد، وزیر خارج�ه آلمان ه�م در کنفران�س بین الملل�ی کنترل 
تس�لیحات گفت که ای�ران و کره ش�مالی ب�ا موش�ک های خود 
ک�ه توانایی و برد گس�ترده ای دارن�د، موجب نگرانی می ش�وند. 
به گزارش اس��پوتنیک، هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در کنفرانس 
بین المللی کنترل تس��لیحات که در برلین برگزار شد، گفت: توانایی، 
برد و گستره پروازی موشک های ایران و کره ش��مالی همانند توسعه 
فناوری موشک در سراسر جهان، موجب نگرانی است.  ماس به توسعه 
سریع و گسترش تکنولوژی موشک در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: 
» در خاورمیانه، بازیکنان غیردولتی از موش��ک های کوتاه برد استفاده 
می کنند.«  ماس گفت: » توانایی و گستره پروازی موشک های ایرانی و 

کره شمالی بیش از یک نگرانی است.« 
کنفرانس بین المللی کنترل تسلیحات که در برلین برگزار شد، شامل 
دیپلمات ها، نظامیان، کارشناسان، نمایندگان سازمان های غیردولتی، 

عمدتاً از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو است. 
همچنین اعضای پارلمان اروپا روز )پنج  شنبه ۲3 اسفند، ۱4 مارس( در 
استراسبورگ فرانسه، قطعنامه ای را تصویب کردند که در آن با انتقاد 
از وضعیت حقوق بش��ر در ایران از مقامات این کشور خواستند درباره 
وضعیت حقوق بشر در این کشور پاسخگو باشند، بدون آنکه به وضعیت 
سرکوب معترضان در فرانس��ه یا س��رکوب مهاجران در امریکا اشاره 
کنند.  از سوی دیگر »پاتریک شاناهان « سرپرست وزارت دفاع امریکا 
روز پنج  شنبه برای دفاع از الیحه بودجه پیشنهادی پنتاگون برای سال 

۲۰۲۰ میالدی، در کمیته نیروهای مسلح سنا حاضر شد. 
شاناهان در بیانیه ای که در ابتدای این نشست قرائت کرد، چین، روسیه، 
کره شمالی، ایران و تروریسم را چالش های اصلی پیش روی پنتاگون 
توصیف کرد.  او سپس درباره ایران گفت: »تهدیدات موشکی و سایبری 
و ستیزه جویی مخرب ایران در سرتاسر خاورمیانه و فراتر از آن، منافع 

ملی ایاالت متحده را تهدید می کند.«


