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کشته شدن 3 کودک برزیلی در 
حمله مرد جوان به مهدکودک

بنابر گزارش پلیــس برزیــل، در پی حمله 
یک مرد جوان ۱۸ ســاله با قمه به مهدکودکی 
در جنوب این کشــور، پنج تن شامل سه کودِک 
زیر دو سال و دو کارمند جان باختند. به گزارش 
بی.بی.سی، مهاجم پس از کشته و زخمی کردن 
کودکان و کارمندان در این مهد کودک، خودش 
را هم با قمه بزرگی که در دســت داشــت زد. به 
گزارش پلیس، ایــن جوان ۱۸ ســاله اکنون به 
علت جراحات شــدید در بیمارســتان بستری 
اســت و حالش وخیم گزارش شــده است. یک 
کودک دیگر هــم در جریان ایــن حمله زخمی 
شده که جراحات او ســطحی بوده است. هویت 
مهاجم هنوز علنی نشــده است. پلیس می گوید 
از انگیزه پشت این حمله خونین و تاسف بار هنوز 
سر درنیاورده است. این حمله در شهری کوچک 
به نام ســوآدادس در ایالت جنوبی سنتا کاتارینا 
روی داده اســت. در زمان حمله، ده ها کودک در 
داخل این مهد کودک بودنــد و به گفته مقام ها، 
کارمندان به محض متوجه شدن حضور مهاجم 
تالش کردند کودکان را در گوشه کنار ساختمان 
پنهان کنند. پلیس می گوید مهاجم ابتدا به یکی از 
مربیان که در نزدیکی در ورودی ساختمان بوده 
حمله می کند و بعد به دنبال او وارد ساختمان و 
اتاق ها می شود و با قمه به جان کودکان می افتد. 

    
اسکاتلند؛ پیش به سوی انتخاباتی 

سرنوشت ساز

مردم اسکاتلند امروز برای انتخابات پارلمانی پای 
صندوق های رای می روند. به گزارش اسکای نیوز، 
مردم اسکاتلند ۱۲۹ عضو پارلمان را انتخاب خواهند 
کرد. حزبی که بیشترین کرسی را از آن خود کند، 
دولت تشکیل خواهد داد. مهمترین احزاب شرکت 
کننده در انتخابات حزب ملی اسکاتلند )SNP( به 
رهبری نیکوال استورجن، محافظه کاران اسکاتلندی 
به رهبری داگالس راس، حزب کارگران اسکاتلند به 
رهبری آناس سرور، لیبرال دموکراتهای اسکاتلند به 
رهبری ویلی رنی و سبزهای اسکاتلندی، به رهبری 
رهبران مشترک آنها پاتریک هاروی و لورنا اسالتر 
هستند. از میان این پنج حزب، دو حزب رهبر خود 
را از زمان انتخابات ۲۰۱۶ تغییــر داده اند. احزاب 
جدیدی که از آخرین انتخابات تأســیس شده اند 
عبارتند از اصالحات انگلیس به رهبری میشــل 
باالنتان، حزب آلبا به رهبری وزیر اول سابق الکس 
سالموند و همه برای اتحاد به رهبری جورج گالووی. 
این احزاب فقط برای کرســی های لیســت های 
منطقه ای رقابت می کنند. نیکوال استورجن، رهبر 
حزب ملی اسکاتلند )اس ان پی( اعالم کرده که در 
صورت پیروزی در انتخابات، همه پرســی خروج 
این منطقــه از بریتانیا را به رغــم مخالفت لندن 
برگزار خواهد کرد. او گفته است که دولت بوریس 
جانسون حق ندارد که مقابل انتخاب دموکراتیک 
مردم بایستد و کار را به دادگاه بکشاند. استورجن 
قصد دارد تــا پیش از پایان ســال ۲۰۲۴ میالدی 
همه پرسی استقالل اسکاتلند را دوباره برگزار کند. 
سر وزیر اسکاتلند به نخست وزیر انگلیس توصیه 
کرد که در صورت پیروزی حزب اس ان پی و افزایش 
احساسات تجزیه طلبانه مردم، ســد راه برگزاری 

همه پرسی نشود.
اولین همه پرسی استقالل اسکاتلند ۱۸ سپتامبر 
۲۰۱۴ برگزار شــد که در جریان آن ۵۵ درصد از 
رأی دهندگان به مانــدن در بریتانیا و ۴۵ درصد به 
ترک انگلیس رأی دادند. استورجن با یک پیروزی 
دیگر موقعیت مناســب تری برای پیشبرد برنامه 
استقالل طلبی داشــته و خواهد توانست اکثریت 
الزم برای به رای گذاشــتن همه پرسی استقالل را 
بدست آورد. نظرسنجی ها نشــان می دهد حزب 
استورجن با اقبال بیش از ۵۰ درصد رای دهندگان 
روبروست. اگرچه نظرســنجی ها در سال گذشته 
نشان دهنده حمایت اکثریت از استقالل بود، اما در 
نظرسنجی های اخیر حمایت ها کاهش یافته است 
و نتایج کامالً به طور مساوی بین بله و نه تقسیم شده 
است. هفته گذشته، اسکاتسمن یک نظرسنجی را 
منتشر کرد که فقط ۴۲ درصد از استقالل حمایت 
می کنند که کمترین رقم از دسامبر ۲۰۱۹ است. 
نظرســنجی Savanta Comres  نیز نشان داد 
که ۴۹ درصد از  شرکت کنندگان از ماندن در بریتانیا 
حمایت می کنند. بریتانیا شامل انگلیس، اسکاتلند، 

ولز و ایرلند شمالی است. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

همچنیــن  و  مدهــا  آ فت و ر
تماس هــای دیپلماتیــک طــی 
روزهای اخیر در منطقه شدت پیدا 
کرده است. از یک سو دفتر ریاست 
جمهوری ترکیه اعالم کرد که رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری این 
کشور و ملک سلمان بن عبد العزیز، 
پادشاه عربستان در تماسی تلفنی 
درباره روابــط دوجانبه میان ریاض 
و آنکارا گفت وگو کردند و از ســوی 
دیگر روز سه شنبه منابع خبری اعالم 
کردند که هیأت عربستانی به ریاست 
»خالد الحمیدان«، رئیس دستگاه 
اطالعاتی عربستان به دمشق رفته 
و با بشار اســد و »علی المملوک«، 
معاون ریاســت جمهوری در امور 
امنیتی دیدار کرده اســت که البته 
بعدها مشخص شد که فیصل مقداد، 
وزیر خارجه سوریه هم در این جلسه 

حضور داشته است. 
این میزان از تعدد روابط  به نوعی 
نشــان می دهد که منطقه مجدداً 
آبستن یکسری از حوادت و تحوالت 

سیاسی اســت که به ظاهر باید آنها 
را مثبت قلمداد کــرد. اینکه هیأت 
عربســتانی قرار اســت بعد از عید 
فطر مجدداً وارد دمشــق شــوند و 
حتــی احتماال فیصل بــن فرحان، 
وزیر خارجه عربستان این هیأت را 
رهبری خواهد کرد، نشان می دهد 
که به زودی سوریه به دامان اتحادیه 
عرب خواهد پیوست و به نوعی به ما 
گوشــزد می کند که »عربیت« در 
منطقه همیشه مقدم بر »اسالمیت« 

بوده است. 
اما در این میان یک اتفاق دیگری 
هم رخ داده که به نظر می رسد یک 
محرک بســیار مهم را باید به عنوان 
پیشران این اتفاق دانست و آن اینکه؛ 
کاخ سفید سه شــنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد کــه جو بایــدن، رئیس 
جمهور آمریکا با محمد بن زاید آل 
نهیان، ولیعهــد و حاکم دوفاکتوی 
امارات متحــده عربــی گفت وگو 
کرده اســت. در این بیانیه آمده که 
آنها درباره چالش های منطقه ای و 
جهانی از جمله افغانستان، جوانب 
هســته ای و منطقه ای تهدیدهای 
ناشــی از ایران، خواست مشترک 
برای تنش زدایی و صلح در خاورمیانه 

گفت وگو کردند. طبــق این بیانیه، 
بایــدن همچنیــن در گفت و گو با 
بن زاید بــر اهمیت اســتراتژیک 
عادی ســازی روابط میــان امارات 
متحده عربی و رژیم صهیونیســتی 
تاکید کرده و افزود کــه از تقویت و 
توسعه معاهده صلح آبراهیم کامال 
حمایت می کند. بــدون تردید این 
گفت وگو را باید یکــی از مهمترین 
مذاکرات و تماس های تلفنی بایدن 
در ســطح منطقه ای و فرامنطقه ای 
دانست. دلیل این موضوع هم کاماًل 

مشخص است. 
در نمای اول، امــارات به عنوان 
کشــوری شــناخته می شــود که 
سال گذشــته قفل روابط اسرائیل 
و کشــورهای عربی را پس از مصر و 
اردن شکست و به عبارتی می توان 
گفت کــه ابوظبــی، موتــور قطار 
عادی سازی روابط کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیســتی را روشن کرد 
و این قطار به مراکش و ســودان که 
کشورهای شمال آفریقا به حساب 
می آیند رسیده اســت. این موضوع 
برای آمریکایی ها بســیار مهم است 
و از ســوی دیگر باید توجه کرد که 
امارات نفوذ خوبی در شمال و مرکز و 

شاخ آفریقا دارد تا جایی که در بیانیه 
کاخ سفید گفته شــده که بایدن و 
بن زاید در مورد همکاری مشترک 
برای حل اختالفات از جمله بحران 
انســانی در منطقه تیگرای اتیوپی 
توافق کرده اند. اگرچــه این توافق 
نشــان دهنده عمق نفــوذ امارات 
در آفریقا طی ســال های گذشــته 
اســت، اما پرونده هایی مانند یمن، 
افغانســتان و حتی ایران هم در این 
میان موردنظر بایدن و تیم امنیتی و 
سیاسی آن است که امارات را در آن 

ُمِحق می داند. 
به عنــوان مثال در افغانســتان 
جریان های سیاســی زیادی وجود 

دارند که از سوی امارات متحده عربی 
حمایت مالی و معنوی می شــوند و 
حاال که آمریکایی ها در حال خروج 
از این کشور هستند، امارات باز هم 
باید از جیب برای ثبات این جریان ها 
و بازیگــری در دولــت جدید کابل 

خرج کند. 
در پرونده یمن هــم امارات از ۶ 
ســال پیش در مناطق جنوبی این 
کشور، یکه تازی سیاسی، امنیتی و 
نظامی کرده است و باز هم به عنوان 
بازیگر اثرگذار در کنار سعودی ها در 

یمن شناخته می شوند. 
ایران، مساله این است!

در این میان یکی از پرونده هایی 
که بایدن و بن زایــد در گفت وگوی 
خود به آن اشــاره کرده اند، برجام 
و مذاکراتی اســت که حاال در وین 
جریــان دارد. همــه می دانند که 
عربستان سعودی و امارات به همراه 
اســرائیل ســه دولتی بودند که در 
زمــان مذاکرات برجام بیشــترین 
سنگ اندازی را در مسیر این توافق 

انجام دادند. 
حاال هــم که در ســاعات پایانی 
احیای این قرارداد هســتیم باز هم 
تحرکات امارات و عربستان بیشتر از 
گذشته شده که البته موتور محرک 
آن، تیــم بایدن بوده اســت. بر این 
اساس روز گذشــته )چهارشنبه( 
محمد بن زاید آل نهیــان، ولیعهد 
ابوظبی راهی ریاض شد و با محمد 
بن ســلمان، ولیعهد عربســتان در 
رابطه با مذاکرات هســته ای ایران 
دیدار و گفت وگو کرد. بدون تردید 
در این سفر مســائلی مانند پرونده 
یمن و سوریه هم بررســی شد و به 
نظر می رسد که تیم بایدن به دنبال 
ایجاد یک آشــتی در سطح منطقه 
است؛ چراکه از یک سو ترکیه به مصر 
و عربستان نزدیک شــده و از سوی 
دیگر ریاض به سمت تهران و سوریه 
دست دراز کرده است و از همه مهتر 
آنکه موضع اعــراب منطقه در قبال 
برجام دیگر همانند گذشــته تند و 

تیز نیست. 
اینها نشان می دهد که تحوالت 
بسیار مهمی در سطح منطقه ای در 
حال رخ دادن اســت و در این راستا 

نیروهای انگلیــس و آمریکا با چراغ 
سبز و هماهنگی امارات و عربستان 
وارد یمن شده اند. سازمان ملل هم 
اعالم کرده کــه در حال تدوین یک 
قطعنامه با حضور کشــورهای مهم 
جهان در مورد پایان دادن به جنگ 
یمن است. مســاله مهمتر این است 
که بن زاید در حالی عازم عربستان 
شــده که پنج روز پیش فیصل بن 
فرحان، وزیر خارجه عربســتان به 

ابوظبی سفر کرده بود. 
قبل از آن هم بن زایــد به قاهره 
رفتــه و بــا عبدالفتاح  السیســی، 
رئیس جمهــوری مصــر دیــدار و 
گفت وگو کرده بود. تعدد و نزدیکی 
این رفت آمدهــا به خوبی نشــان 
می دهد که »مذاکره گسترده برای 
تقسیم کار« در منطقه شکل گرفته 
که صحنه گــردان آن در وهله اول 
ایاالت متحده به رهبری جو بایدن 
است و بازیگر مکمل آن هم بریتانیا 

به شمار می آید. 
الزم به ذکر است که بن زاید صرفاً 
ولیعهد ابوظبی و حاکم دوفاکتوی 
امارات نیست، بلکه او در عین حال، 
فرمانده کل قوای مسلح امارات هم 
به حســاب می آید و بدون تردید در 
مورد مدل های جدیــد عملکرد در 
خلیج فــارس هــم صحبت هایی با 
بایدن کرده اســت و احتماالً با بن 
ســلمان هم در مورد مسائل نظامی 
سخن گفته اســت. به هر حال این 
تقسیم کار در زمانی است که نظرات 
 در منطقــه در حال نزدیک شــدن 

به هم است. 

ولیعهد امارات پس از گفت وگو با »جو بایدن«، راهی عربستان شد؛

تشدید تحرکات منطقه ای با ضرباهنگ برجام
حاال که در ساعات پایانی 

احیای مجدد برجام در وین 
هستیم باز هم تحرکات 

امارات و عربستان بیشتر 
از گذشته شده است که 

البته موتور محرک آن، تیم 
بایدن بوده است و به همین 
دلیل است که بن یاید پس 
از گفت وگو با بایدن راهی 

ریاض شده است

امارات نفوذ خوبی در 
شمال و مرکز و شاخ آفریقا 
دارد؛ تا جایی که در بیانیه 
کاخ سفید گفته شده که 
بایدن و بن زاید در مورد 

همکاری مشترک برای حل 
اختالفات از جمله بحران 
انسانی در منطقه تیگرای 

اتیوپی توافق کرده اند

رئیس جمهوری تونس آمادگی مشــروطش را برای گفت وگو جهت برون رفت کشورش از بحران اعالم کرد. به 
گزارش اسپوتنیک، قیس سعید، رئیس جمهور تونس آمادگی خود را برای انجام گفتگو جهت برون رفت از این اوضاع 
تونس اعالم و تاکید کرد که باید گفت وگویی متفاوت از آنچه که تونس در ســال های قبل دیده است، باشد و باید به 
دنبال راه حل های جدی برای مسائل مردم گشــت. وی در این خصوص گفت مردم تونس خودشان مشکالتشان 
را مشــخص کردند و گفت وگو می تواند چارچوبی باشــد که در آن راه حل های 
برخاســته از اراده مردمی تعیین و سازماندهی شــود. این نخستین بار است که 
رئیس جمهوری تونس موافقت خود را برای انجــام گفتگوی ملی اعالم می کند. 
وی در ششم آوریل گذشــته اعالم کرد که با دزدان گفتگو نخواهد کرد. وی گفت 
 که گفت وگوی ملی با مشارکت برخی از طرف ها که هیچ تصوری از وطن ندارند، 

فایده ای ندارد. 

در پی پایان مهلت مقرر برای تشــکیل دولت و اعالم شکســت بنیامین نتانیاهو، شــبکه تلویزیونی کان دیروز 
)چهارشنبه( گزارش داد، رئیس رژیم صهیونیستی از اعضای کنست خواســته پیشنهادهایشان را درباره نامزدی 
جهت تشکیل دولت ابالغ کنند. این درحالی است که تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داده بنت و الپید هر دو از 
ریولین خواسته اند آن ها را مامور تشکیل دولت کند. به گزارش شبکه تلویزیونی کان، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی شامگاه سه شنبه و همزمان با انقضای مهلت ۲۸ روزه قانونی، 
به روون ریولین، رئیس این رژیم اعالم کرد که موفق به تشکیل دولت نشده است و 
تشکیل دولت را مجدداً به ریولین سپرد. این سومین شکست نتانیاهو در تشکیل 
دولت طی دو سال گذشته است. رئیس این رژیم هم صبح روز گذشته از اعضای 
کنست خواست پیشنهادهای خود را جهت تعیین نامزدی برای تشکیل دولت 

جدید، ارائه دهند. 

درخواست رقبای نتانیاهو برای تشکیل کابینهآمادگی رئیس جمهور تونس برای مذاکره جهت برون رفت از بحران

ذبیــح اهلل مجاهد، ســخنگوی طالبــان می گوید 
که این گــروه هیچ عضــو القاعــده را در صفوف خود 
ندارد. به گفته مجاهد، همه شــبه نظامیان خارجی، 
از جمله افراد القاعده ، به کشــورهای خود برگشته اند. 
به گزارش اســپوتنیک، این اظهار نظر یک هفته پس 
از آن صورت گرفت که سرپرست ســفارت آمریکا در 
کابل گفت که ممکن اســت طالبان ارتبــاط خود را با 
سازمان تروریســتی القاعده قطع نکرده باشد.  دولت 
 افغانســتان نیز ادعا می کند که این گروه ها هنوز با هم 

در ارتباط هستند. 
یک گــروه عالی رتبه دولتی به اســپوتنیک گفت: 
طالبان گروه مشــترکی را از اعضای شــبکه حقانی 
]وابســته به طالبــان[، القاعده و داعش بــرای انجام 
حمالت شدید و جلوگیری از روند صلح ایجاد کرده اند. 
این گروه به شبکه حقانی داده شــده و شبه نظامیان 
آن عضو سه گروه خواهند بود. وزارت دفاع افغانستان 

گفته اســت که نیروهای مسلح این کشــور ۲۰ نفر از 
اعضای القاعده را در اســتان هلمند کشته اند. طالبان 
اما ادعای این وزارتخانــه را به عنوان تبلیغات رد کرده 
است. یک مقام طالبان گفت: دشمن مزدور، تبلیغات 
خود را گســترش داده اســت و متأســفانه رسانه ها 
نیز مخفیانــه اعالم کرده انــد که ۲۲ نفــر از اعضای 
 القاعده در هلمند کشــته  شــده اند. ما ایــن تبلیغات 

را به شدت رد می کنیم. 

ســخنگوی دبیر کل ســازمان ملل اعالم کرد این 
سازمان هیچ گونه تغییری در مرزهای ۱۹۶۷ از جمله 
در ارتباط با قدس را هرگز به رسمیت نخواهد شناخت. 
رئیس مجمع عمومی ســازمان ملل نیز بر لزوم احترام 
به حقوق مردم فلســطین به ویژه فلسطینی هایی که 
از بیش از ۵۰ ســال قبل تحت اشغال زندگی می کنند، 
تاکید کرد. اســتفان دوجاریک، ســخنگوی دبیرکل 
ســازمان ملل در گفتگو با العربی الجدید در پاســخ به 
ســوالی درباره کوچاندن ده ها خانواده فلســطینی از 
محله شیخ جراح در قدس اشــغالی و صدور دستورات 
قضایی در این خصوص از ســوی دادگاه های اسرائیلی 
و همچنین اشــغال خانه های فلســطینی ها توســط 
شهرک نشین ها تاکید کرد: ســازمان ملل هنوز تمامی 
فعالیت های شهرک ســازی از جمله تخلیه و تخریب 
خانه های فلســطینی را بر اســاس قوانین بین المللی 
غیرقانونی می داند. دوجاریک در ادامه قطعنامه ۲۳۳۴ 

شورای امنیت در سال ۲۰۱۶ مربوط به شهرک سازی ها 
را یادآور شد که در آن از رژیم صهیونیستی خواسته شده 
شهرک سازی ها در اراضی اشــغالی فلسطین از جمله 
قدس را متوقف کنــد. دوجاریک تاکیــد کرد: جامعه 
جهانی به اســتثنای تغییراتی که دو طرف فسطینی و 
اسرائیلی در مذاکرات درباره آنها توافق کردند، هیچگونه 
تغییری در مرزهای ۱۹۶۷ از جمله در ارتباط با قدس را 

هرگز به رسمیت نخواهد شناخت.

طالبان هرگونه ارتباط با القاعده را رد کردسازمان ملل تغییر در مرزهای قدس را به رسمیت نمی شناسد

خبرخبر


