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دموکراسی صلح در خاورمیانه
ماهرخ شهرکی

در دیدار «اون» با «ترامپ» بازنگری می کنیم
ندا آکیش

روزنامه نگار

کره شــمالی کــه به مدت بیــش از دو ماه با
اتخاذ سیاســت تساهل و تســامح در قبال
واشــنگتن؛ رئیــس جمهــوری امریــکا را به
رؤیای خلع سالح هستهای شبه جزیره کره
در آینــده نزدیک و بدون دردســر دلخوش
کرده بود ،صبح دیروز چهارشــنبه به وقت
محلــی با صــدور بیانیــهای از احتمال لغو
دیدار برنامهریزی شــده کیم جونگ اون با
دونالــد ترامپ خبــر داد و رؤیاهای ترامپ
را یکباره به کابوس تبدیل کرد .کرهشمالی
همچنین در واکنــش به مانورهای نظامی
مشترک ســئول – واشنگتن در شبه جزیره
کره ،دیدار مقامــات عالی رتبه دو کره را که
قرار بود دیروز در «خانه صلح» در روستای
«پانمونجوم»درمنطقهغیرنظامیمرزدو
کره برگزار شود ،لغو کرد.
بهگزارش«ایران»بهنقلازشبکهخبری
ســی.ان.ان ،خبرگــزاری دولتی کرهشــمالی
رســانهای بــود کــه در نخســتین ســاعات
صبــح دیــروز چهارشــنبه بیانیــه رســمی و
تهدیدآمیــز دولــت پیونگ یانگ را منتشــر
کــرد و نوشــت ،اگــر واشــنگتن به سیاســت
«به گوشه رینگ بردن» کره شمالی و تحت
فشار قرار دادن این کشور برای خلع یکجانبه
ســاح هســتهایاش ادامه دهــد ،مذاکرات
برنامهریزی شده بین ترامپ و کیم جونگ
اون ،رهبــر کرهشــمالی در مــاه ژوئــن لغــو
میشود.دراینبیانیههمچنینبهاظهارات
تحقیرآمیز اخیــر مایک پمپئو ،وزیر خارجه
امریکاواظهاراتزیادهخواهانهوتهدیدآمیز
جان بولتون ،مشــاور امنیت ملی امریکا در
قبال کرهشــمالی اشاره شــده و آمده است،
کرهشمالیهرگزدرازایلغویکجانبهبرنامه
هســتهای خــود از امریــکا کمــک اقتصادی

نمیپذیــرد .در گــزارش خبرگــزاری دولتی
کرهشمالی از «کیم کایه گوئان» ،معاون اول
وزیر امور خارجه این کشور نیز نقل قول شده
اســت :آنها به ما پیشــنهاد پرداخــت تاوان
و منافــع اقتصــادی در ازای تســلیم کــردن
سالحهای هستهایمان را دادهاند .ما هرگز
انتظار هیــچ حمایتی از امریکا نداشــتهایم
و نخواســتهایم اقتصادمــان را بســازند .در
آینده هم چنیــن توافقی نخواهیم کرد .اگر
دولت ترامپ حقیقتاً درصدد بهبود روابط
با پیونگ یانگ بود ،پاسخ مطلوبی از سوی
ما دریافت میکرد اما اگر میکوشــد ما را به
گوشــه رینــگ ببرد و تحت فشــار قــرار دهد
که ما فقط بهطور یکجانبه برنامه هستهای
خود را تســلیم کنیم ،دیگر عالقهای نداریم
در چنین مذاکراتی شرکت کنیم و مجبوریم
دربــاره نشســت پیــش رو [ترامــپ – اون]
بازنگریکنیم.
خشمپیونگیانگازمقایسهکرهشمالی
بالیبی
بهگــزارش «ایــران» بهنقــل از ســایت
روزنامــه امریکایی نیویورک تایمــز ،در این
بیانیه همچنین به اظهــارات جان بولتون
که گفته بــود ،احتمــاالً الگوی خلع ســاح
هســتهای کره شــمالی مانند الگــوی لیبی
خواهــد بــود ،اشــاره شــده و آمــده اســت:
مقایســه یک کشــور دارای ســاح هستهای
[کره شــمالی] بــا لیبی کــه در مراحل اولیه
توسعه هســتهای بود واقعاً مسخره است.
جهان خیلــی خــوب میداند که کشــور ما
نــه لیبی اســت و نه عراق که به سرنوشــت
غمبار آنها دچار شود .رهبر کره شمالی نیز
بــا انتقاد تند از مشــاور امنیــت ملی امریکا
گفت« :سخنان بولتون یک حرکت بشدت
بدخواهانه علیه کشــور بزرگ ما اســت که
میخواهد سرنوشــت عــراق یا لیبــی را به
ما تحمیل کند .آن کشــورها به خاطر اینکه

تمــام امــور خــود را بــه قدرتهــای بزرگ
واگذار کردند ،محکوم به فروپاشی شدند».
کیم جونگ اون درباره شخص بولتون نیز
گفت :کــره شــمالی در گذشــته صالحیت
بولتون را زیر سؤال برده بود و ما احساسات
منفیمان را دربــاره او مخفی نمیکنیم».
بولتوناخیراًنیزدرمصاحبهباشبکهخبری
ای .بی.ســی گفته بود ،تمامی تســلیحات
اتمــی کــره شــمالی باید بــه البراتــواری در
امریــکا منتقل شــوند تا اطمینــان حاصل
شــود ،رهبر کره شــمالی به وعدههایش در
خلع سالح اتمی پایبند است.
بیتوجهیپمپئوبهتهدیدکرهشمالی
پــس از آنکــه کــره شــمالی بامــداد
چهارشــنبه امریکا را تهدید کرد ،مذاکره با
ترامپ را لغو خواهــد کرد« ،کانگ کیونگ
هــاو» ،وزیر خارجه کره جنوبی بســرعت با
مایک پمپئــو ،وزیر خارجــه امریکا تماس
توگو
تلفنی برقرار کرد و محتــوای این گف 
را بــه صورت بیانیــهای در اختیار رســانهها
قرار داد .در این بیانیه به نقل از پمپئو آمده
اســت ،امریکا وقفهای در روند آمادهسازی
مذاکــرات کیــم – ترامپ ایجــاد نمیکند و
برنامهریزیها برای آمادهسازی این دیدار
تاریخــی ادامــه دارد امــا امریکا ایــن اقدام
کرهشمالی را نیز در نظر خواهد داشت.
در ایــن بیانیــه همچنیــن آمده اســت:
دو وزیــر خارجــه توافــق کردنــد کــه بــه
همکاریهایشــان برای حصــول یک خلع
سالح هستهای کامل و بیانیه صلح در شبه
جزیره کــره ادامــه دهنــد .وزارت دفاع کره
جنوبی نیــز در واکنش به لغو دیــدار دیروز
مقامات عالی رتبه دو کره در «خانه صلح»
اعــام کــرد ،مانورهــای نظامی واشــنگتن
و ســئول در شــبه جزیره کره ادامــه خواهد
یافــت .این مانور نظامی از روز دوشــنبه 14
ماه مه آغاز شــده و تا  25ماه مه ادامه دارد

نیمنگاه

معــاون اول وزیر امور خارجه کره شــمالی :اگر قرار باشــد ،بهطور یکجانبه برنامه هســتهای خود را
تسلیم کنیم ،دیگر عالقهای به شرکت در مذاکرات نداریم
پمپئو :امریکا وقفهای در روند آمادهسازی مذاکرات کیم – ترامپ ایجاد نمیکند
وزارت دفاع کره جنوبی :مانورهای نظامی واشنگتن و سئول در شبه جزیره کره ادامه خواهد یافت

و حدود  100جنگنده در آن حضور دارند.
تهدیدواقعییاسیاستخشمگینسازی
اگرچه کره شــمالی ظاهراً در واکنش به
اظهارات گستاخانه مقاماتی نظیر بولتون
و پمپئــو تهدید کــرده در صــورت ادامه دار
شــدن چنیــن رویکــردی ،بــا ترامــپ پــای
میــز مذاکره نخواهد نشســت اما تحلیلگر
شبه خبری ســی.ان.ان معتقد است ،کیم
جونگ اون سیاســت تازهای را برای محک
زدن طــرف مقابــل خود یعنــی ترامپ در
پیــش گرفتــه اســت .به گــزارش «ایــران»،
شــبکه خبــری ســی.ان.ان تحلیل خــود را
با این جملــه آغاز کرده اســت« :پرزیدنت
ترامــپ به بازی رمزآلود خشمگینســازی
دیپلماســی هســتهای کره شــمالی خوش

خشم و اعتراض در سراسر جهان ،شرم و سکوت در شورای امنیت

دیدهبان حقوق بشر سازمان ملل همراستا با رهبران سیاسی جهان ،از خشونت این رژیم علیه مردم فلسطین به سختی انتقاد کرد
فرحناز دهقی
روزنامه نگار

تنهــا دو روز از انتقــال ســفارت امریــکا از
تلآویــو بــه قــدس اشــغالی گذشــته و در
حالــی که مردم غزه در حال دفن شــهدای
روز  14مــه خــود هســتند ،آمــار شــهدای
ایــن نقطــه رو بــه افزایــش اســت .شــدت
خشــونت و توحــش ســربازان ایــن رژیــم
علیــه مردم فلســطین به انــدازهای بود که
صدای اعتراض ســازمانهای بینالمللی
و متحــدان ایــن رژیــم هــم درآمده اســت.
از ســوی دیگــر ،لوئیس شــاربونیو ،نماینده
دیدهبــان حقوق بشــر در ســازمان ملل در
ســاختمان ســازمان ملــل در نیویــورک در
جمــع خبرنگاران با اشــاره بــه فاجعه غزه
گفــت« :امریــکا در تــاش شــورای امنیت
بــرای تشــکیل یــک کمیتــه حقیقتیــاب
بینالمللی به منظور تحقیق درباره کشتار
تظاهرکنندگان فلسطینی در مرزهای غزه،
کارشــکنی میکند و این باعث شــده تا این
کشــور اعتبار خود را از دســت بدهد .امریکا
مدام در تالش اســت از تحقیقات مستقل
و شفاف پیرامون خشونت اسرائیل در برابر
مردم فلسطین جلوگیری کند» .امریکا در
نشســت روز دوشنبه شــورای امنیت اجازه
صــدور بیانیــهای از ســوی ایــن شــورا برای
انجام تحقیقاتی مســتقل درباره اقدامات
خشــونتآمیز در مرزهای اراضی اشغالی
و نوار غزه و کشــتار فلســطینیان به دســت
نظامیان رژیم صهیونیستی را نداد .آنتونیو

گوترشدبیرکلسازمانمللهمدرجریان
بازدیــد از مقر این ســازمان در اروپا حوادث
روزهای گذشــته در نواز غــزه را «فاجعهای
غمانگیــز» دانســت و گفت« :راه خــروج از
این بنبست راه حل دو کشوری است که به
فلسطینیها و اسرائیلیها اجازه میدهد تا
در صلح و ثبات با هم زندگی کنند».
تظاهراتهمدالنهمردمجهان
پــس از انتقــال ســفارت فلســطین بــه
جهان خشمگین از توحش
بیتالمقدسِ ،
رژیمصهیونیستیهمدلبامردمفلسطین
دســت بــه تظاهــرات اعتراضــی زدنــد .به
گــزارش «ایران» به نقل از بوســتون گالب،
صدهانفر ازشهروندانبوستون درکلیسای
کاتدرال سنت پائول گرد هم آمدند .نیدال
االزراق مرد  40ســاله فلســطینی که دوران
کودکیاش را در کمپ پناهجویان گذرانده
بود و در میان جمعیت پیشــتاز بود ،گفت:
«اشغالگرهاهنوزنتوانستهاندماراشکست
بدهند» .این تظاهرات در واکنش به کشتار
 61نفر و زخمی شدن هزاران نفر در نوار غزه
در روز افتتاح ســفارت امریکا برگزار شد .در
کشورهای فرانسه ،ســوئد ،یونان ،آرژانتین،
یمــن ،ترکیــه و برزیل هــم تظاهراتهایی
در اعتراض به کشــتار فلسطینیها برگزار و
پرچم رژیم اشغالگر به آتش کشیده شد.
این اعتراضات در حالی صورت گرفت
که دو فلســطینی دیگر نیز روز سهشــنبه در
نوار غزه در مراســم تشییع شهدای سالروز
نکبت ،به ضرب گلوله ســربازان اسرائیلی
به شهادت رسیدند که به این ترتیب شمار

وکیل ترامپ از قطریها پول گرفته بود

روزنامه انگلیسی دیلی میل در گزارشی فاش کرد مایکل کوهن ،وکیل شخصی دونالد
ترامپپسازپیروزیاینرئیسجمهوریدرانتخاباتازاحمدالرومیحی،سرمایهگذار
قطری درخواســت میلیونهــا دالر پول نقد کرده و به این ســرمایهگذار گفتــه بود ،این
پــول را به اعضای خانــواده رئیسجمهوری امریکا میدهد .در جلســه دیدار کوهن با
این ســرمایهگذار قطری در برج ترامپ ،وزیر خارجه قطر هم حضور داشته است .این
ســرمایهگذار قطری که دســامبر  ۲۰۱۶با کوهن در برج ترامپ دیدار کرده اســت ،تأکید
داشته که وکیل ترامپ این پولها را برای اعضای خانواده ترامپ میخواسته است.

با آغاز تشییع شهدای فلسطین مادر لیال الغفدور ،نوزاد هشتماههاش را به خاک سپرد

شهدای فلســطین طی روزهای گذشته به
 63تن رسید .برخی منابع از زخمی شدن
پســر اســماعیل هنیه رئیــس دفتر جنبش
حماس خبر دادند.
بــه گزارش «ایــران» به نقــل از گاردین،
ی نخســتوزیر انگلیس هــم پس از
ترزا م 
آنکه صریحاً گفت که سفارت این کشور به
قدس اشغالی انتقال نمییابد ،با انتقاد از
عملکرد اســرائیل دربرابر مردم فلسطین
گفــت« :اســرائیل بــا اســتفاده از اســلحه و
اعمال خشــونت شدید فاجعه عمیقی به
بار آورده اســت» .مقامهای ســازمان ملل
نیز کشتار مردم فلسطین را محکوم کردند
و ایرلنــد نیــز ســفیر اســرائیل را فراخواند تا
مراتــب اعتراضــات خــود را از ایــن فاجعه
ابــراز کند .روســیه و چین هم از آمــار باالی
کشتهشدگان و زخمیان ابراز نگرانی کردند.
امانوئل مکــرون رئیسجمهوری فرانســه
هم طــی تماس تلفنی با محمــود عباس

آمــدی ».رهبــر کره شــمالی با ایــن فرض
کــه مذاکــرات آتــیاش بــا ترامــپ نوعــی
زورآزمایــی لفظــی دو اربــاب خواهــد بود،
احتمــاالً خواســته از قدرت نفوذ شــخصی
خــود نیز پیــش از آغــاز مذاکرات اســتفاده
کند .از این رو ،تهدید لغو مذاکرات را مطرح
کرده که حریف خود را بسنجد.
البته ترامپ هم در روزهای گذشته بارها
ایــن کار را کــرده اســت .او در روز  18آوریــل
گفــت :اگــر فکر کنــم که ایــن دیــدار نتیجه
بخش نیست ،به این دیدار نخواهیم رفت.
بنــا بر این گــزارش ،نه در تهدیــد دیروز کره
شمالی و نه در تهدیدهای گاه و بیگاه امریکا
نشانه جدی مبنی بر لغو دیدار تاریخی اون
و ترامپ دیده نمیشــود .گــواه این ادعا نیز

مواضع مالیم دو کشور بویژه کره شمالی در
دو ماه اخیر است .پیونگ یانگ با آزاد کردن
سه تبعه امریکایی محبوس در اردوگاههای
کار اجبــاری کره شــمالی و اســترداد آنها به
امریــکا و همچنیــن اعــام رســمی تاریــخ
تخریــب ســایت آزمایشهــای هســتهای
اش در حضــور خبرنــگاران نرمشهــای
بیســابقهای از خــود نشــان داده و جهــان
را متحیــر کــرده اســت .هرچنــد کــه دیــروز
چهارشــنبه با تهدیــد کردن امریــکا به لغو
مذاکره با ترامپ خواست به امریکا و جهان
نشــان دهــد کــه هنــوز قــدرت نگرانکردن
جامعــه جهانــی را دارد و میتوانــد همــان
کیــم جونــگ اون ســال  2017بــا همــان
آزمایشهایموشکیوهستهایباشد.

طالبان از والیت فراه بیرون رانده شد

AFP

یادداشت
مفهوم دموکراســی در خاورمیانه همواره با فراز و نشــیبهای بسیاری همراه بوده
و در طــول زمان ،دچار تحول زیادی شــده اســت .اگرچــه چالشهای ظهورمفهوم
دموکراســی در بســیاری از حکومتهای خاورمیانه قابل مشــاهده اســت؛ شدت و
ضعــف ایــن چالشها با توجه به ســابقه تاریخی ،فرهنگی و اقتصادی کشــورهای
جهان اســام متفاوت است .دموکراســی در خاورمیانه با انقالبهای بهارعربی در
 ۲۰۱۱آغاز شد .خاورمیانه تا این تاریخ تنها منطقه درجهان بود ک ه گذار به دموکراسی
را تجربه نکرده بود .تونس ،با انتخابات  ،۲۰۱٤نخســتین کشور عرب مسلمانی بود
ک ه گذار خود به دموکراســی را آغاز کرد .در گشــایش فرآیندهایگذار به دموکراســی
در خاورمیانه عوامل چندی مؤثر بوده اســت که از جمله آنها باید به عمیق شــدن
مشکالتناشیازمشروعیتنداشتنبراینظامهایخودکامهاشارهکرد.دردنیایی
که ارزشهای دموکراتیک در آن بشدت رو به گسترش و نفوذ گذاشتهاند ،نظامهای
خودکامه برای رقابت با نظامهای دموکراتیک ،چارهای ندارند جز حرکت به سوی
رشــد اقتصــادی قوی .آنها چــون در این رقابــت توان همتازی بــا کارآیی اقتصادی
نظامهای دموکراتیک را ندارند ،مشروعیت خود را نزد مردم از دست میدهند.
روند صلح در خاورمیانه را باید از دو جهت بررسی کرد -1 :شکلی -2 ،ماهوی.
دموکراسیدرخاورمیانهبهلحاظشکلیباموانعیچون،مراجع،مبانی،طرفهای
درگیر و مسیر روند معکوس مواجه است .روند صلح خاورمیانه از طریق دموکراسی
از نظر ماهوی نیز با مشــکالتی چون اختالف ایدئولوژیک ،شــهرکهای اســرائیلی
و گســترش آن ،حق بازگشــت آوارگان فلســطین ،مســأله بیت المقدس ،مرزهای
فلسطین ،تقسیم آب و پیمان اسلو رو به رو است.
اما در ســوی دیگر ماجرا ،در خاورمیانه تحوالت جدیدی شــکل گرفته و انقالبها و
خیزشهای جدیدی در منطقه به راه افتاده است .همچنین ،شعارها و آرمانهای
انقالبیــون دموکراتیک اســت و انتخابــات آزاد برگزار شــده و قانون اساســی جدید
ایجاد شــده و اصالحات نهادی و ســاختاری صورت گرفته است .با وجود همه این
تحــوالت ،خاورمیانه با چالشهای فراوانی درگیر اســت که مســألهگذار به صلح از
طریق دموکراسی را در این منطقه با هالهای از ابهام مواجه میسازد .از جمله این
چالشها،چالشفلسطیناستکهبهعنوانپربازیگرترینمنازعهبینالمللیبرای
مدت بیش از شــش دهه همچنان الینحل باقی مانده است .چالش دیگر ،مسأله
هستهای ایران است که با اقدام اخیر امریکا در خروج از برجام ،فضای ناامنی را در
روابط ایران و غرب ایجاد کرده و با پروژه ایران هراســی غربیها ،کشــورهای منطقه
نیــز نســبت بــه آن واکنشهای منفــی و متفاوتی نشــان دادهاند .چالــش آخر نیز،
منازعات قومی و مذهبی درخاورمیانه هســتند .از جمله این چالشها و منازعات
میتــوان بــه منازعات بین اقــوام موجود در منطقــه یعنی اعــراب ،کردها ،ترکها
و فارسها؛ اختالف بین شــیعه و ســنی و مســأله بنیادگرایی و تروریســم اشاره کرد
کــه بدون پایــان یافتن و حل این چالشها درمنطقه ،مســأل ه صلح دموکراتیک با
چالشهای عدیدهای مواجه میشود و زیربنای این صلح نیز سست و لرزان خواهد
بود و منجر به توسعه سیاسی در منطقه نخواهد شد .مجموع این عوامل به اضافه
زیادهطلبیهایرژیمصهیونیستیوضعفکشورهایعربیباعثشدهچشمانداز
صلح در ســایه دموکراســی در خاورمیانه ،بیشــتر از هر زمان دیگری به چشم آید و
تحوالتمنطقهدالبرثبات،استقراروموفقیتروندسازینداشتهباشدوشاهدبروز
چالشهاوجنگهایدموکراسیدرخاورمیانهرویمسألهصلحباشیم.
روزنامهنگار

کره شمالی در واکنش به زیاده خواهیهای واشنگتن تهدید کرد

AP

آخرین یا مرگبارترین افشــاگری در طول ریاست کوتاه مدت مایکل فلین بهعنوان
مشــاور امنیت ملی احتماالً از جانب مخالفان او در داخل کاخ ســفید و به احتمال
دیگر از سوی وزارت دادگستری انجام شده است.
کارن دو یانــگ خبرنــگار واشــنگتن پســت روز چهارشــنبه  ۸فوریــه بــرای انجــام
آنچــه مصاحبــهای خصوصــی و نــه بــرای انتشــار نامیــده شــد ،به مالقــات فلین
آمــد .مالقــات نه در دفتر فلین بلکــه در مجللترین اتاق ســاختمان دفتر اجرایی
آیزنهــاور انجام شــد – این همان دفتری اســت کــه دیپلماتهای ژاپنــی با کوردل
هــال ،وزیر خارجه امریکا بعد از اطالع پیــدا کردن او از حمله به پرل هاربر مالقات
کرده بودند.
از ظواهر امر چنین برمی آمد که این ،مصاحبهای بدون نقطه عطف مهم و در مورد
مسائل گذشته بوده و دو یانگ هیچ گونه شک و ظنی ایجاد نکرد .وقتی در تالشی به
سبک کلمبو این سؤال مرسوم را مطرح کرد« :همکاران من از من خواستهاند از شما
بپرسم آیا در مورد تحریم ،با روسها مذاکره داشتهاید؟»
فلین اعالم کرد که چنین مذاکرهای نداشــته و بار دیگر تأیید کرد مطلقاً مذاکرهای
انجام نشده و مصاحبه در حضور مایکل آنتون ،سخنگو و مقام ارشد شورای امنیت
ملی کمی بعد خاتمه یافت.
اما بعداًهمان روز دو یانگ با آنتون تماس گرفت و از او پرسید :آیا میتواند تکذیبیه
فلین را منتشــر کند .آنتون گفت از نظر او مشــکلی نیســت – گذشته از هرچیز ،کاخ
سفید مایل بود تکذیب فلین شفاف و واضح باشد – و به فلین هم اطالع داد.
چند ســاعت بعــد فلین کمی نگــران از این حرفها ،بــه آنتون زنــگ زد .آنتون در
توگو نواری ضبط
ســؤالی امتحانی پرسید« :اگر میدانســتی ممکن است از آن گف 
شده باشد که بعداً رو شود ،آیا باز هم صددرصد از این جواب مطمئن بودی؟»
فلین مردد بود و آنتون که ناگهان نگران شده بود به او توصیه کرد که اگر نمیتواند
از جوابش مطمئن باشد باید «آن را پس بگیریم».
گزارش واشــنگتن پست که روز بعد در زیر ســه تیتر فرعی آمده و نمایانگر این بود
که مصاحبه دو یانگ چندان محور اصلی گزارش نبود ه است ،حاوی جزئیات تازه
افشا شده تماس تلفنی کیسلیاک بود که به نوشته واشنگتن پست در واقع به مسأله
تحریمها هم پرداخته بود .در این مقاله همچنین تکذیبیه فلین – «او دوبار گفت
خیــر» – و همچنیــن پس گرفتن حرفــش آمده بود« :روز پنجشــنبه فلین از طریق
سخنگوی خود این تکذیبیه را پس گرفت .سخنگوی او گفت فلین خاطرنشان کرده
توگویی انجام شــده باشــد اما نمیتواند
که به یاد نمیآورد در مورد تحریمها گف 
مطمئن باشد ،این موضوع هیچگاه مطرح شده باشد».

al-mawqif

فروش اغذیه ماه رمضانی در مراکش

با فرارســیدن مــاه رمضان در هــر کشــوری اغذیههای خاص
این ماه طبخ و به فروش گذاشته میشود .مردم مراکش نیز
با شیرینیهای خاص خود به استقبال ماه رمضان میروند.

س از
مقتــدی صدر رهبــر جریان صــدر پ 
پیــروزی در انتخابات پارلمانــی عراق ،در
توئیتی نوشــت« :عراق در آستانه تشکیل
دولــت تکنوکــرات قــرار دارد تــا باعــث
گشــایش اقتصــادی و بهبــود وضعیــت
معیشــتی مردم شــود نه اینکــه زمینهای
برای فســاد و دزدی احزاب سیاسی باشد.
مــا هرگز بهدنبــال تظاهر به خــوب بودن
اوضــاع نخواهیــم بــود و با مــردم صادق

خواهیم بــود» .وی افزود« :ســازمانهای
اقتصــادی هرگــز در ایــن دولــت جایــی
ندارنــد» .بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از
الســومریه نیــوز منظور او از ســازمانهای
اقتصــادی گروههــای مخفیانــهای اســت
که برخی احــزاب برای مذاکــره بهمنظور
دســتیابی به پســتهای مهــم در ادارات
دولتــی و نهادهای آن تشــکیل میدهند؛
کاری کــه در فضای سیاســی عراق شــایع

اســت .ســخنگوی او پیش از این با اشــاره
بــه ائتــاف فهرســت ســائرون کــه مــورد
حمایتــش اســت ،گفتــه بــود« :اکنــون
مشــکل ما برخی فراکسیونهایی هستند
کــه میخواهنــد شــخصیتهایی را برای
سمت وزارت یا نخستوزیری دولت آتی
تحمیل کنند در غیــر این صورت ما هیچ
مشــکلی با ائتالف با هیچ حــزب و طرف
سیاسیای نداریم و ممکن است با ائتالف

الفتح و هادی العامری هم ائتالف کنیم».
این در حالی اســت که برخــی مدعیاند،
نــوری مالکی رهبــر ائتالف دولــت قانون
که در انتخابات نتیجه مطلوبی به دســت
نیــاورده ،بهدنبال تشــکیل ائتالفی اســت
تا مانع تشــکیل دولت آتی توسط جریان
صــدر شــود .از ســوی دیگر حیــدر عبادی
نخستوزیر عراق احتمال تشکیل ائتالف
از سوی ائتالف نصر را رد کرده است.

رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین از
ســربازان رژیم صهیونیســتی و توحشی که
در برخورد با مردم فلسطین خرج کردند،
انتقاد کرد .از ســوی دیگر ،پادشاه عربستان
کــه خبرهایــی مبنــی بــر آغــاز مذاکــرات
محرمانهاشبارژیمصهیونیستیبهگوش
میرســد ،تاکنون درباره این فاجعه لب به
توگویی
ســخن باز نکــرده و تنها طــی گف 
تلفنــی بــا محمــود عبــاس ،از برگــزاری
نشست اتحادیه عرب در ســطح وزرا برای
اتخاذ موضع عربی یکپارچه علیه جنایات
اسرائیل در حق ملت فلسطین خبر داد .در
همین حال ،گوآتماال هم بهعنوان دومین
کشــور ،در اقدامــی عجوالنــه روز گذشــته با
حضور رئیس جمهوری گوآتماال و نتانیاهو
رســماً ســفارتش را به قدس انتقــالداد .از
ســوی دیگر تل آویو سفیر ترکیه را به علت
اخراج ســفیر و کنســول رژیم صهیونیستی
احضارکرد.

انور ابراهیم با عفو پادشاهی آزاد شد

انور ابراهیم ،چهر ه اصالحطلب مالزی مورد عفو پادشــاهی قرار گرفته و آزاد شــد و همین
مسأله ،راه را برای بازگشت او به عرصه سیاسی خصوصاً پس از پیروزی درخشان ائتالفش
در انتخابات پارلمانی هموار میکند .به گزارش آسوشــیتدپرس این سیاســتمدار  ۷۰ساله
سال  ۲۰۱۵در پرونده فساداخالقی محکوم شد اما تأکید داشت هدف از این رسوایی ضربه
زدن به ائتالف او پس از کسب دستاوردهایی علیه دولت حاکم ائتالفی است .مدت حبس
او هشــتم ژوئن تمام میشد اما پیروزی انتخاباتی غیرمنتظره ائتالف او به رهبری ماهاتیر
محمد ،رهبر سابق مالزی در انتخابات نهم ماه مه منجر به آزادی فوری او شد.

پــس از ســالها زوال و شکســت پیدرپــی ،گویا ایــن روزها
گــروه تروریســتی طالبان بیشــتر از همیشــه عزم کــرده که
خاورمیانه بــه روزهــای اوج و پیــروزی خــود بازگــردد اما بــا مقاومت
حکومــت مرکزی این رؤیا در حال در هم فرو ریختن اســت .در همین راســتا،
عبدالبصیر سالنگی والی فراه گفته است که حوالی ساعت  5صبح روز گذشته
طالبــان از شــهر بیرون رانده شــدند .امــا در درگیــری بین طالبــان و نیروهای
دولتــی  25تــن از نیروهای دولتی جان خود را از دســت دادنــد 10 ،تن زخمی
شــدند و  300نفــر از اعضای طالبان کشــته شــدند .البته احتمــال دارد تعداد
تلفات میان نیروهای دولتی بیشتر هم باشد.
این پیروزی برای نیروهای دولتی پس از  24ســاعت جنگ و درگیری حاصل
شــد .ساعاتی پس از پایان این نبرد ،سالنگی گفت که اکنون وضعیت شهر به
حال عادی بازگشــته و شــهر از تروریســتها پاکسازی شد ه اســت .طالبان هم
نســبت بــه این خبر واکنش نشــان داده و تأییــد کرده که افراد آن از شــهر فراه
بیرون رانده شــدهاند اما گفت که هیچ نیرویی از طالبان کشــته نشــده اســت.
از ســوی دیگــر ،امیــن الرحمــن مجددی مســئول بهداشــت نهاد غیــر دولتی
سی .اچ .نیز گفته که از آغاز درگیری تا ساعت  10صبح روز گذشته 28 ،کشته و
 66زخمی به بیمارســتان مرکزی شهر فراه منتقل شدند .او افزود90« :درصد
این افراد عضو نیروهای امنیتی افغانســتان هســتند و بقیه غیرنظامی بودند.
اکنــون وضعیــت شــماری از زخمیهــا وخیم اســت» .سهشــنبه منابع محلی
گفتنــد کــه افراد گروه طالبــان وارد خانههــای مردم در بعضــی از مناطق این
شــهر شــده و از افراد غیر نظامی بهعنوان ســپر انسانی اســتفاده میکنند ولی
ســالنگی گفتــه اســت که ســاکنان ایــن منــازل قبــل از ورود طالبــان منطقه را
ترک کرده بودند.
عفــو بینالملل در واکنش به حکم یک دادگاه بحرینی
درخصوص ســلب تابعیت  ۱۱۵شــهروند این کشــور ،این
دوخط خبر اقــدام را برخــاف معیارهــای بینالمللــی حقــوق بشــر
دانســت.با ســلب تابعیت این  ۱۱۵نفر ،تعداد بحرینیهایی که تاکنون سلب
تابعیت شدهاند به  ۷۲۱نفر رسید.
منابعــی در ســوریه از خــروج هفتمین گروه از شورشــیان مســلح به همراه
خانوادههایشان از حومه شمالی حمص بهشمال سوریه خبر دادند .سازمان
منع گســترش ســاح شــیمیایی نیــز احتمــال داد در حمله فوریه گذشــته در
ادلب از گاز کلر استفاده شده است.
پلیــس اندونــزی اعــام کــرد ،چهــار فــرد را که قصــد داشــتند با اســتفاده
از شمشــیر بــه افســران پلیــس در ســوماترا حملــه کننــد از پــای درآورده
است.
رئیسجمهوری امریکا در پیامی برای مســلمانان ،ماه رمضانی «مبارک»
آرزو کــرد و ایــن مناســبت را یــادآور «غنایــی» دانســت کــه «مســلمانان بــه
پردههای مذهبی رنگارنگ زندگی امریکایی میافزایند ».او پیشــتر خواســتار
منع ورود مسلمانان به امریکا شده بود.
دادگاه عالی بنگالدش بعد از آنکه وکالی خالده ضیا ،رهبر  72ساله مخالفان
دولــت این کشــور حــال وی را بد اعالم کردنــد ،دســتور آزادی وی از زندان را
صادر کرد.

