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پیش بینی جهاد اسالمی
از احتمال جنگ در تابستان

دبیرکلجهاداسالمیفلسطیندرگفتوگوییباشبکه«المیادین»اعالمکردکهرژیمصهیونیستیبرایاعمالفشاربرمقاومت،غیرنظامیانراهدفقرار
دادواگرنبرداخیرادامهپیدامیکردمقاومتفقطچندساعتبابمبارانتلآویوودیگرشهرهایفلسطیناشغالیفاصلهداشت«.زیادالنخاله»بابیاناین
که تعهداسرائیلبهتوافقهامنجربهموافقتماباآتشبسشد،پیشبینیکردکهدرچارچوبخلعسالحمقاومت ،جنگیدیگردرتابستانرخدهد.
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پول بده ،امتیاز بگیر!
به نظر میرسد سفرهای اخیر نخستوزیر
عــــراق ب ــه فــرانــســه و آل ــم ــان و امــضــای
تفاهمنامههای متعدد با این کشورها از
جمله قرارداد  14میلیارد دالری با شرکت
زیمنس بــرای توسعه بــر قرســانــی ،باعث
نارضایتی آمریکاییها شده و ترامپ ،وزیر
خارجهاش را برای جا نماندن واشنگتن از
روند سرمایهگذاریها آن هم در شرایطی
که دو روز قبلش با نخستوزیر عراق تلفنی
گفتوگو کــرده بــود ،وارد بغداد کرد.این
نشان می دهد ترامپ اهل معامله است.
او بازی سیاست خارجی خود را بر صفحه
شطرنج اقتصاد بنا کــرده اســت .اگر قرار
است امتیازی در عرصه سیاست خارجی
بدهد ،باید امتیازی در حــوزه اقتصاد به
دست آورد .به ویژه درباره عراق ؛کشوری که
آمریکا آن را بهعنوان مهمترین منفذ تنفس
ایران در فضای تحریم میداند.پیشتر ترامپ
گفته بود اگر عراق می خواهد از معافیت
های اقتصادی تحریم های ایران برخوردار
شود باید قــرارداد تجاری با شرکت اگزون
موبیل ببندد.یعنی پول بدهید تا به شما
امتیاز بدهیم! حاال نخست وزیر عراق بعد از
دیدار غیرمترقبه درکنفرانس هفتگی اش
اعالم می کند این کشور قرارداد 53میلیارد
دالری در حــوزه انــرژی با شرکت اگــزون
موبیل آمریکا و پتروچاینا منعقد کرده است.
ترامپ درباره عربستان نیز همین روش را
در پیش گرفت .اومنافع ملی آمریکا را در
رشد اقتصادی ،کاهش بیکاری و اشتغال
زایی می داند و بر همین اساس در عرصه
سیاست خارجی عمل می کند .به همین
دلیل هم آمریکا با کاهش نرخ بیکاری و تورم
و رشد اقتصادی مواجه شده که بی سابقه
بوده است .پس چرا وقتی می تواند با چنین
رویکردی چنین دستاوردهایی برای آمریکا
داشته باشد ،از آن اجتناب کند؟ حال می
خواهد عربستان باشد یا عراق.

آمریکا در اقدامی بی سابقه کشتی باری کره شمالی را توقیف کرد

مصادرهپسازمذاکره!

تنشهابینواشنگتنوپیونگیانگبهدنبالپایان
بی نتیجه دو دور مذاکره بین دونالد ترامپ و کیم
جونگاونافزایشیافتهاست .وزارتدادگستری
آمریکا در حالی از توقیف کشتی متعلق به کره
شمالی از سوی مقام های این کشور خبر داد که
با توجه به باال گرفتن تنش ها بین دو کشور بر سر
آزمایشهایموشکیکرهشمالی،ایناقدامآمریکا
نیز تنش ها را هر چه بیشتر تشدید خواهد کرد.
دادستانهایآمریکااعالمکردند،اینکشتیباری
کره شمالی برای صادرات زغال سنگ این کشور
استفادهمیشدهاست.صادراتزغالسنگیکیاز
مهمترینمنابعدرآمداقتصادکرهشمالیمحسوب
میشودکهپیشترازسویآمریکاوسازمانمللدر
واکنشبهآزمایشهایهستهایوموشکیپیونگ
یانگ هدف تحریم قرار گرفت .مقام های آمریکا
مدعیشدند،توقیفاینکشتیدرزمینهیکبرنامه
کلی اعمال تحریمها علیه کره شمالی و در نهایت
افزایش فشار بر کره شمالی به منظور برچیدن
پرونده ادعــای دخالت روسیه در انتخابات سال
 ۲۰۱۶آمریکا باز هم خبر ساز شده و کنگره این
کشورپسربزرگدونالدترامپرااحضارکردهاست.
اینبرایاولینباردرتاریخآمریکاستکهکنگرهاز
قدرت تحقیقات خود برای احضار حقوقی یکی از
اعضای خانواده رئیس جمهور استفاده میکند.
رابرت مولر ،قاضی تحقیقات حاضر نشده است
کمپین  ۲۰۱۶ترامپ را به توطئه و همدستی
با روسها برای پیروزی در انتخابات متهم کند.

برنام ه هستهای خود انجام شده است.این کشتی
باریکرهشمالیحدودیکسالپیشبهاتهامنقض
تحریم های بین المللی در اندونزی توقیف شده و
آمریکانیزژوئیهگذشتهخواستاراقدامقضاییبرای
مصادرهآنشدهبود.طبقادعایمقامهایآمریکا
مالکاینکشتی(شرکتکشتیرانیسونگیکره)
به صادرات و واردات غیرقانونی از جمله در حوزه
زغال سنگ مبادرت و برای پرداخت هزینه های
تعمیر و نگهداری خود از دالر استفاده کرده است
و این اقدامات تحریم های شورای امنیت سازمان
مللوآمریکاعلیهکرهشمالیرانقضمیکند.تنش
بین آمریکا و کره شمالی پس از مذاکرات نافرجام
سراندوکشور افزایشیافتهاستتاجاییکهارتش
کره جنوبی روز پنج شنبه نیز از آزمایش دو موشک
کوتاهبرددرشمالغربپیونگیانگ،پایتختکره
شمالی،خبرداد.کرهشمالیاینآزمایشراکمتر
از یک هفته از آزمایش چند موشک کوتاه برد دیگر
انجامدادهاست.

«بی بی سی» مجری سرشناس رادیویی
خودرابهدلیلتوهینبهفرزندتازهبهدنیا
آمدهشاهزادههریبرکنارکرد.دنیبیکر،
مجری رادیــوی «بی بی سی» در صفحه
توئیترخودعکسیازیکشامپانزهدرکنار
یک زوج منتشر کرده بود .وی به همراه
این عکس نوشته بود« :نــوزاد سلطنتی
بیمارستان را ترک کرد!»فرزند شاهزاده
هری ،نوه ملکه بریتانیا و مگان مارکل،
همسرش هفته گذشته به دنیا آمد .کاخ
باکینگهام روز چهارشنبه اعالم کرد که
نام نتیجه ملکه بریتانیا آرچی هریسون
مونتباتن-ویندسور خواهد بود.عضو
جدید خاندان سلطنتی بریتانیا اولین
کودکیاستکهباتباریآفریقاییدراین
خانواده متولد می شود .مگان مارکل
مادریآفریقایی-آمریکاییدارد.بسیاری
از کاربران شبکه های اجتماعی عکس و
توئیتدنیبیکررا«نژادپرستانه»توصیف
کرده بودند .از نظر آن ها او به دلیل تبار
آفریقایی عضو جدید خاندان سلطنتی
بریتانیا وی را با شامپانزه مقایسه کرده
است.دنی بیکر پیش از برکناری توئیت
خودراحذفوبابتآنعذرخواهیکرده
بود.آرچی هریسون مونتباتن-ویندسور
اولین فرزند شاهزاده هری و چهارمین
نوهشاهزادهچارلز،ولیعهدبریتانیاست.
شــاهــزاده هــری ســال گذشته با مگان
مارکلازدواجکرد.
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روسیه :برسرونزوئال معامله نمیکنیم

برخالف تصور دونالد ترامپ و مشاورانش به ویژه
جان بولتون  ،مشاور امنیت ملی آمریکا  ،حمایت
تعدادی از نظامیان ونزوئالیی از خــوآن گوایدو
فردیکهخودرارئیسجمهورموقتخواندهاست
تاکنوننهتنها بهسرنگونینظامحاکمبراینکشور
به ریاست نیکالس مادورو منجر نشده است بلکه
حتی دیروز نیروهای وابسته به سرویس اطالعاتی
ونزوئال«ادگارزامبرانو»رابهاتهامحمایتازگوایدو
و «خیانت» و «توطئه» علیه کشور دستگیر کردند.
زامبرانو ،معاون پارلمان ونزوئال و یکی از متحدان
اصلیخوانگوایدو،رهبرمخالفاناینکشوراست.
ادگارزمانیکهمامورانامنیتیقصددستگیریاش
راداشتند،ازخودرویشخارجنشد،درنتیجههمان
طور که داخل خودرویش نشسته بود ،خــودرو را
یدک کشیدند و به زندان بردند .این اولین باری
استکهیکیازچهرههایمخالفاززمان«کودتای
نافرجام»  ۳۰آوریل علیه نیکالس مادورو ،رئیس
جمهور بــازداشــت میشود .گوایدو دستگیری

پسرترامپ احضارشد
در سوی دیگر ،ترامپ از اختیارات اجرایی خود
استفاده کرد و اجازه انتشار گزارش کامل رابرت
مولر را نداد.به این ترتیب ،ترامپ با استفاده از این
فرماناجراییازانتشاربخشهایمحرمانهگزارش
مولر و شواهدی که از کنگره گردآوری کرده بود،

جلوگیریکرد.اینهمنخستینباراستکهترامپ،
ازاختیاراتریاستجمهوریدراینزمینهاستفاده
میکند.دونالدترامپجونیور ۴۱سالهکههدایت
تجاری سازمان ترامپ را بر عهده دارد ،قبل از این
در سال  ۲۰۱۷به طور داوطلبانه در سنای آمریکا

زامبرانو را تالش رژیم برای نابود کردن نهادی
دانسته که نمایندگی همه مردم ونزوئال را برعهده
دارد .دستگیری وی در حالی انجام شده است که
مجلس قانونگذاری این کشور که کنترل آن در
دستدولتنیکالسمادورواست،روزسهشنبه۱۷
اردیبهشت مصونیت سیاسی نمایندگان پارلمان
ونزوئال را لغو کرد .حاال خوآن گوایدو از هواداران
خود خواسته امروز (شنبه) در مخالفت از قانون
جدیدودستگیریایننمایندهبهخیابانهابیایند.
همزمان،سرگئیالوروفبهریانووستیخاطرنشان
کردکهامکانمعاملهباآمریکابرسرمسئلهونزوئالرا
رد می کند .همزمان سی ان ان نوشت:ترامپ ،که
تا به حال در خصوص ونزوئال به بولتون اختيارات
گسترده ای اعطا كرده است ،طی هفته گذشته به
نظرمیرسد،بااحتیاطبیشتریدرخصوصگزينه
نظامی ونزوئالسخنبهميانآوردهاست.اينتغيير
لحن ترامپ به ویژه پس از مكالمه تلفنی با همتای
روسخودوالديميرپوتينمحسوسترشدهاست.
درباره پرونده ادعای دخالت روسیه در انتخابات
س جمهور
آمریکا شهادت داده بود .همزمان،رئی 
آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی
ت ها به جای سرمایه
گفت دموکرا 
گــــذاری بـــرای انــتــخــابــات سال
 ،۲۰۲۰بــر رونــد تحقیقات
تمرکز کردهاند اما این باعث
پــیــروزی او در انتخابات
خواهدشد.

پاپ فرانسیس :تعرض های جنسی در کلیسای کاتولیک را گزارش کنید

نور«افشاگران»برگوشهتاریککلیسا

چهره روز

اخراجمجریبیبیسیبهدلیل
توهینبهفرزندشاهزادههری

سرویس اطالعاتی ونزوئال معاون گوایدو ،رهبر مخالفان را بازداشت کرد

داعش مسئولیت انفجار در بغداد را به عهده گرفت

«شهرک صدر»دوباره درخون
پس از چند ماه ثبات اوضاع امنیتی در بغداد و
برداشتن دهها مانع امنیتی و ایست و بازرسی
در خیابانها برای بازگرداندن اوضاع به حالت
طبیعی خود در خیابانهای بغداد ،انفجاری
انتحاری در شرق شهرک صدر 8 ،شهیدو 15
زخمی برجا گذاشت .داعش نیز مسئولیت این
حملهانتحاریرابرعهدهگرفت.یکافسرپلیس
عراق در گفت وگو با خبرگزاری فرانسه اعالم
کرد":یکعاملحملهانتحاریکمربندانفجاری

خودرادرنزدیکیمغازههایبازاربسیارپرازدحام
جمیله"درمحلهشیعهنشینشهرکصدرمنفجر
کــرد .از سوی دیگر ،یک منبع امنیتی عراقی
اعالم کرد که داعش سر هشت فرد از اعضای
یک خانواده را در خانه آن ها در موصل برید.به
گفته وی داعش به منزلی در منطقه الکوار در
موصل یورش برده و سر شش فرزند و والدین آن
هارابرید.بهنظرمیرسدگروهکهایزیرزمینی
داعشهمچناندرموصلحضوردارند.

دو ماه پس از نشست سه روزه واتیکان برای مبارزه
با «پدوفیلی» در کلیسا ،حاال پاپ فرانسیس ،رهبر
کاتولیکهایجهانطیفرمانیخواهاناجباری
شدن گزارش کردن موارد سوءاستفاده جنسی
در کلیساها شد .بر اساس این قانون تمامی۴۱۵
هزارکشیشو ۶۶۰راهبهکلیسادرسراسرجهان
موظف میشوند که به محض اطالع یا «داشتن
دالیلموجهبرایچنینگمانی»مواردآزارجنسی
کودکانتوسطروحانیانوراهبهها،رفتارنادرست
جنسیباافرادبالغ،پورنوگرافیکودکیاسرپوش

گذاشتن بر این جرایم توسط مقامات ارشــد را
گــزارش دهند .طبق این قانون اما آن ها موظف
نیستند این موارد را به پلیس گزارش دهند .این
فرمان میگوید که مقامهای کلیسای محلی
نمیتوانند دستوری مبنی بر ساکت نگه داشتن
افــرادی که موارد سوءاستفاده را گزارش کردند
ارائه دهند .اسقفهای اعظم باید در صورت نیاز
اقداماتی اتخاذ کنند که مانع از بین بردن اسناد
توسط زیر دستان شود .در بخش دیگری از این
فرمانآمدهاستکهاسقفهاوروحانیانبایدفوری

اولین تصویر منتشر شده از شیخ«خلیفه
بن زاید آل نهیان» ،امیرامارات پس از
غیبت یک ساله .شبکههای اجتماعی
دالیلی برای غیبت و ناپدید شدن شیخ
خلیفه داشتند که بیماری امیر امارات
و کودتای سیاه علیه وی توسط شیخ
محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی و برادر
شیخ خلیفه از جمله علتهای اصلی
این غیبت ذکر شده بود.

کارتون روز

نشریه آمریکایی لوبالگ در مطلبی
بــا عــنــوان "ســـگ هـــای جــنــگ طلب
تــرامــپ" ،کاریکاتور نشریه نیویورک
تایمز اینترنشنال را در نسخه ای جدید
تکرار کــرده اســت .در ایــن کاریکاتور
ترامپ به شکل فردی کور تصویر شده
است که مسیر سگ های خود را دنبال
می کند .سگ ها در ایــن کاریکاتور،
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل،
مایک پمپئو وزیر خارجه و جان بولتون
مشاور امنیت ملی ترامپ هستند و او را
که کورکورانه آن ها را دنبال می کند،
به سمت جنگ با ایران پیش می برند.

واتیکان را از موارد اتهامی آگاه کنند و واتیکان۳۰
روز فرصت دارد که بسنجد مورد اتهامی نیازمند
تحقیقات بیشتر است یا خیر .اگر واتیکان تصمیم
به تحقیق گرفت ،طبق این فرمان باید تحقیق در
مدت  ۹۰روز کامل شود .این فرمان  ۱۹بند دارد
و نام آن «شما نور جهانید» است .قانون جدیدی
که پاپ فرانسیس صادر کرده است« ،افشاگران»
را حمایت می کند .هرچند در این فرمان تنبیهی
بــرای افشانکردن سوءاستفاده هــای جنسی
مقامات کلیسا از کودکان در نظر گرفته نشده
است .آسوشیتدپرس مینویسد اگر این قانون به
طور کامل اجرا شود در سالهای آینده سیلی از
گزارشهادربارهآزارجنسیوسرپوشگذاشتنبر
آنبهواتیکانسرازیرخواهدشد.

