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شورای نظامی سودان:
البشیر در زندان است

رئیس شورای انتقالی سودان اعالم کرد، تمام شخصیت های برجسته 
نظام عمر البشیر، از جمله خود وی در زندان هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، عبدالفتاح البرهان، رئیس 
شورای نظامی انتقالی سودان در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور 
گفت: تمامی شخصیت ها و فرماندهان مهم الشیر از جمله شخص او، 

همه در زندان هستند و اموالشان نیز توقیف شده است.
وی در ادامه این گفتگوی تلویزیونی همچنین تصریح کرد: هفت میلیون 
یورو، ۳۵۰ هزار دالر و چند میلیارد جنیه در اقامتگاه البشیر کشف شده و 
تالش جهت بازگرداندن وجوه موجود در حساب های خارجی آنان نیز در 

حال انجام است.
اعالم  ندارد.  وجود  سودان  در  سیاسی  زندانی  هیچ  گفت:  البرهان 
می کنیم که فرماندهان ارشد آژانس امنیت و اطالعات سودان و نه تمام 

پرسنل آن پس از تحقیقات الزم بازنشسته خواهند شد.
انتقالی سودان تصریح کرد: این شورا هرکسی  رئیس شورای نظامی 
را که در جریان تظاهرات و یا قبالً مرتکب جرمی شده است، محاکمه 
خواهد کرد. از همه شهروندان می خواهیم در این مورد به ستاد پلیس یا 

دادستانی مراجعه کنند.
وی اظهار کرد: توافق نیروهای سیاسی برای تشکیل دولت غیرنظامی، 
انتقال قدرت را تسریع می کند. ما نه با کودتا بلکه با انقالب مردمی روی 

کار آمده ایم و قصد نداریم در اداره دولت باقی بمانیم.
البرهان بیان کرد: هر چه نیروهای سیاسی سریع تر به مصالحه برسند، 

ما نیز به همان سرعت دولت را به آنها تحویل خواهیم داد.
رئیس شورای نظامی انتقالی سودان اعالم کرد: ترجیح می دهیم دولت 
تکنوکرات تشکیل شود. بازسازی دولت طول می کشد زیرا فساد نهادهای 
حکومتی را نابود کرده است. برای جلب حمایت بین المللی از شورای 

نظامی انتقالی با برخی کشورها همکاری می کنیم.
وی گفت: مسکو و ریاض مایلند از تصمیم اتحادیه آفریقا در مورد 
انتقال دولت ظرف ۱۵ روز به غیرنظامیان، با حداقل آسیب خارج شویم. 
عربستان متعهد به تأمین سوخت و دیگر نیازهای ضروری ما شده است. 
با آمریکا مذاکره برقرار می کنیم. بدین منظور هیأتی از سودان به واشنگتن 

خواهد رفت.
در همین حال، رهبران معترضان در سودان گفته اند که تماس با شورای 
نظامی حاکم را قطع کرده اند. آنها شورای حاکم را متهم کرده اند که از 

بقایای نظام البشیر تشکیل شده است.
محمد امین، سخنگوی جنبش اعتراضی سودان گفت که آنها اکنون 
شورای نظامی را »استمرار رژیم« عمر البشیر می دانند. او قول گسترش 

اعتراضات را داد.

حمله به رهبر اپوزیسیون ترکیه
تاکید خلوصی آکار بر برقراری آرامش

پس از آنکه رهبر حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه در جریان مراسم تدفین 
سربازی در منطقه چوبوک پایتخت هدف حمله قرار گرفت، وزیر دفاع 

ترکیه خواستار برقراری آرامش شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، اظهارات خلوصی آکار، 
وزیر دفاع ترکیه پس از آن مطرح شد که کمال قلیچدار اوغلو، رهبر 
اپوزیسیون مردم جمهوری خواه که در مراسم تدفین یک سرباز  حزب 
قرار  مردم هدف حمله  از  گروهی  از سوی  بود،  کرده  ترکیه ای شرکت 
گرفت. این سرباز جزو سربازانی بود که جمعه در جریان عملیات های ضد 

تروریست ها در منطقه  مرزی عراق – ترکیه کشته شد.
پس از این حمله، کمال قلیچدار اوغلو به داخل نزدیکترین خانه برده شد 
تا یک خودروی زرهی برای انتقال او تحت حافظت نیروهای امنیتی اعزام 
شود. وزیر دفاع ترکیه در داخل آن خانه با قلیچدار اوغلو دیدار کرد و از 

طریق بلندگوی پلیس با ساکنان محلی صحبت کرد.
خلوصی آکار گفت: "یکی از برادرانمان به شهادت رسیده است. ما در 
مراسم تدفین او شرکت کردیم و وظایفمان را در قبال او انجام دادیم. 
نیروهای مسلح ما در حال حاضر زندگی را برای این تروریست ها در آن 

کوه ها و تپه ها که او در آنجا شهید شد، غیر قابل تحمل کردند."
کمال قلیچدار اوغلو و خلوصی آکار به همراه یکدیگر از آن خانه خارج 
شدند. در همین حال واسیپ شاهین، فرماندار آنکارا از پیگرد قضایی 
مهاجمان خبر داده است. یوکسل کوجامان، دادستان عمومی کل آنکارا به 
خبرگزاری آناتولی گفت، تحقیقاتی علیه مهاجمان به جریان افتاده است 
تا اطمینان حاصل شود که این یک اقدام تروریستی یا اقدام تحریک آمیز 

بوده است.

کشته شدن ۵۴ نظامی سعودی و مزدور یمنی در حمله 
موشکی انصاراهلل

جنبش انصارالله از کشته شدن ۵۴ نظامی سعودی و نیروهای حامی 
رئیس جمهوری مستعفی یمن در جنوب عربستان خبر داد.

انصارالله  جنبش  المسیره،  شبکه  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش  به 
به  این جنبش  نیروهای  دنبال حمله موشکی  به  که  کرد  اعالم  یمن 
اردوگاه ارتش عربستان و نیروهای وابسته به عبد ربه منصور هادی، 
رئیس جمهوری مستعفی یمن در جنوب عربستان ۵۴ نظامی کشته 

شدند.
در همین راستا، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن نیز در این 
باره گفت: در این حمله ۹ نظامی سعودی و ۴۵ مزدور یمنی کشته و ده ها 

تن دیگر نیز مجروح شدند.
وی افزود: اردوگاه نیروهای سعودی در منطقه الطوال در جازان توسط 

یک فروند موشک بالستیک از نوع "بدر F" هدف قرار گرفت.
حالت  نوعی  حمله  این  از  پس  کرد:  تصریح  ادامه  در  سریع  یحیی 
تشویش شدید در میان نیروهای دشمن شکل گرفته است و از امروز به 
بعد نیروهای مهاجم، اشغالگر و مزدورانشان مکان امنی ندارند و حمله 

بعدی وسیع تر خواهد بود.
این در حالی است که ائتالف متجاوز عربی تا بدین لحظه هیچگونه 

واکنشی نسبت به این حمله نشان نداده است.

اخبار
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در جهت همگرایی اقتصادی صورت میگیرد

و کار مالی جدید بین ایران و ترکیه راه اندازی ساز

حماس:

مانور نظامی مشترک امارات و رژیم صهیونیستی ننگ بزرگی است

ایران و ترکیه در سایه جنگ اقتصادی آمریکا )تحریم( 
همگرایی  سوی  به  دیگری  زمان  هر  از  بیش  امروز 
اقتصادی و سیاسی گام بر می دارند و درصدد اجرای 
یک ساز و کار مالی مشخص هستند راه اندازی این سازو 
کار تجاری خارجی بین دو کشور شبیه به اینستکس 
برای مبادالت بین آنها فارغ از بحث تحریم ها در یک 
فضای استاندارد می تواند به توسعه همکاری های تهران 

و آنکارا کمک کند.
 ۳۰ گذاری  هدف  با  ترکیه  و  ایران  ایرنا،  گزارش  به 
میلیارد دالری روابط اقتصادی، روابط تجاری گسترده ای 
با هم دارند که با توجه به معامالت نفت و گاز پیش 

بینی می شود، این هدف گذاری، قابل تحقق باشد.
اکنون  کشور  دو  اقتصادی  روابط  که حجم  چند  هر 
خیلی کمتر از رقم تعیین شده است، ولی دو طرف عزم 
خود را برای توسعه مناسبات و دستیابی به این هدف 

جزم کرده اند.
تجاری  و  اقتصادی  تعامالت  که سطح  پذیرفت  باید 
ایران و ترکیه در مقایسه با ظرفیت های موجود نیازمند 
تالش و فعالیت بیش از پیش است و دو کشور عالوه بر 
اشتراکات فرهنگی و تاریخی در سازمان های منطقه ای از 
جمله اکو ، دی 8 و OIC عضو هستند که این موضوع با 
بهره برداری از ظرفیت های دو کشور، به تقویت هر چه 

بیشتر روابط ایران و ترکیه کمک می کند.
»عبدالناصر همتی« رئیس بانک مرکزی ایران هفته 
و  با سفرای کشورهای سوئیس  دیدار  از  گذشته پس 
ترکیه در اینستاگرام درباره این دیدارها نوشت : سفیر 
سوئیس بر آمادگی کشورش برای گشایش مجدد کانال 
بانکی بین دو کشور تأکید کرد. به ایشان گفتم راه اندازی 
توسعه  برای  توسعه  برای  کشور  دو  بین  بانکی  کانال 
کشور بین دو کشور بعد از چند سال وقفه موردحمایت 
ما هست و باید بدون توجه به فشارهای امریکا براساس 
منافع دو کشور همکاری های تجاری و پولی را گسترش 

بدهیم.
وی افزود: در دیدار با سفیر ترکیه بر نارضایتی تجاری 
ایرانی از نحوه همکاری بانک های آن کشور  بانک های 

اشاره و خواستار تسهیل روابط بانکی دو کشور بر مبنای 
توافق روسای جمهوری دو کشور شدم.

رئیس بانک مرکزی عنوان کرد: ایران و ترکیه هدف 
حجم تجاری ۳۰ میلیارد دالری را در برنامه خود دارد 
روابط  و  بانکی  عملیات  روان سازی  نیازمند  امر  این  و 
مالی و پولی دو کشور است. همچنین وزاری خارجی 
دو کشور در سفر ظریف به آنکارا اعالم کردند که اراده 
 ، اینستکس  مشابه  تجاری  مکانیسم  اندازی  راه  آنها 
نیاز به دالر  تجارت دو جانبه و فعالیت تجاری بدون 
آمریکا و رسیدن به توسعه پایدار در روابط اقتصادی بین 
دو کشور است. وزیر امور خارجه کشورمان، در جمع 
خبرنگاران در ترکیه، از توافق درباره همکاری های بانکی 
و ایجاد سازوکار مشابه اینستکس در روابط دوجانبه با 

مقام های این کشور خبر داد.
محمدجواد ظریف تصریح کرد: قرار شد وزیر خارجه 
ترکیه اجرای این موضوعات را به طور ویژه دنبال کند، 
البته مسئوالن کمیسیون های مشترک دو کشور هم به 

سهم خودکار را انجام خواهند داد.
به  عالقه مند  ترکیه  کرد:  عنوان  امورخارجه  وزیر 
منطقه ای  سیاسی  امنیتی  اقتصادی،  جدی  همکاری 
و بین المللی با جمهوری اسالمی ایران است. در طول 
دهه های گذشته نوع روابطی که با ترکیه داشتیم شاید 
مشابه این روابط را در طول چند دهه گذشته نداشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: خوشحالم که روابط مشابهی را با 
بقیه همسایگان از جمله آذربایجان، عراق، افغانستان، 
پاکستان و سایر همسایگان که روابطمان با آن ها بسیار 
ممتاز است، داریم. وزیر خارجه ترکیه نیز در نشست 
مشترک با محمدجواد ظریف همتای ایرانی خود گفت: 
برای مقابله با تحریم های آمریکا، برنامه ی راه اندازی 
مکانیسم جدید تجاری مانند اینستکس با ایران را دنبال 
ترکیه  مخالفت  بر  اوغلو«  چاووش  »داوود  کنیم.  می 
علیه تحریم های آمریکا تأکید کرد و گفت: آنکارا و ایران 
نیازمند ادامه کار برای افزایش تجارت دوجانبه با هدف 

۳۰ میلیارد دالر، سه برابر حجم تجارت کنونی هستند.

وزیر خارجه ترکیه افزود: با در نظر گرفتن مکانیسم 
های کنونی، ما در حال بررسی ایجاد ساز وکارهای جدید 
مانند اینستکس و بر طرف کردن موانع تجاری پیش رو 
هستیم. فرانسه، آلمان و انگلیس به تازگی ساز وکاری 
که  کردند  اندازی  راه  اینستکس  عنوان  تحت  تجاری 
ایران و کشورهای  بر اساس آن مبادالت تجاری میان 
اروپایی بدون استفاده از دالر واحد پولی آمریکا ادامه 
که  خوبی  ظرفیت های  به  توجه  با  داشت.  خواهد 
سطح  رود  می  انتظار  دارد،  وجود  ترکیه  و  ایران  بین 
همکاری ها افزایش یافته و فعاالن اقتصادی دو کشور 
نسبت به سرمایه گذاری و تولید مشترک و صادرات آن 

به کشورهای منطقه تالش کنند.
ظرفیت  ترکیه  و  ایران  که  پذیرفت  باید  چند  هر 
صنعتی، تجاری و اقتصادی زیادی دارند که تا حد زیادی 
دست نخورده باقی مانده و باید تالش کرد تا ظرفیت های 
بالقوه میان دو کشور به بالفعل تبدیل شود و راه اندازی 

مکانیسم های مالی نیز می تواند موثر باشد.

»سامی ابو زهری« سخنگوی حماس روز یکشنبه در 
واکنش به برگزاری مانور هوایی مشترک نیروهای اماراتی و 
صهیونیستی در یونان گفت: مانور مشترک میان امارات و 

اشغالگران ننگ بزرگی است.
به گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، ابو زهری گفت: 
برگزاری مانور مشترک در یونان میان نیروهای اماراتی و 

اسرائیلی دردناک، ضربه ای سخت و ننگ بزرگی است.
وی افزود: این اقدام، اسرائیل را به تداوم جنایت های 
خود علیه مردم فلسطین تشویق می کند و خنجری از 

پشت به امت اسالمی و مردم فلسطین است.
شبکه ۱2 تلویزیون رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته 
در گزارشی اعالم کرد که، خلبانان نیروی هوایی امارات 
هوایی  مانور  در  صهیونیستی  رژیم  خلبانان  کنار  در 
یونان شرکت کردند. خبرنگار این رسانه صهیونیستی که 
باور  افزوده است: چه کسی  تهیه کرده،  را  این گزارش 
می کرد که روزی فرا برسد که خلبانان اماراتی در کنار 
خلبانان اسرائیلی باهم تمرین نظامی داشته باشند. مانور 
نظامی یونان بین روزهای 8 تا ۱2 آوریل در پایگاه هوایی 

»آندراویدا« یونان و با حضور خلبانانی از کشورهای یونان، 
آمریکا، ایتالیا، قبرس، رژیم صهیونیستی و امارات برگزار 
متحده  امارات  و  رژیم صهیونیستی  نیروی هوایی  شد. 
عربی پیشتر در ماه مارس 2۰۱8 نیز در مانور هوایی یونان 
شرکت داشتند که حضور نیروی هوایی رژیم صهیونیستی 
در این مانور رسانه ای نشده بود. در ماه های گذشته 
ها،  کنفرانس  در  صهیونیستی  ورزشی  هیأت  چندین 
همایش های ورزشی در برخی کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس شرکت کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی بارها اعالم کرده که شرکت هیأت های 
اسرائیلی به همگرایی میان تل آویو و کشورهای عربی 
خواهد انجامید. پیش از آن و در آبان ماه ۹7 یک هیأت 
رژیم صهیونیستی به امارات سفر کرد و سرود این رژیم 

نامشروع برای نخستین بار در ابوظبی نواخته شد.
التمیمی'  'ناصر  دیدار  تصاویر  انتشار  دیگر  سوی  از 
رییس فدراسیون جودو امارات با »میری ریگو« در مرکز 
ابوظبی جنجال آفرین شد و اعتراض مردم کشورهای عربی 

به ویژه شهروندان اماراتی را در پی داشت.

 فشار فزاینده کره شمالی بر آمریکا

بعد از یک روز خونین
تهدید امنیتی جدید علیه فرودگاه پایتخت سریالنکا خنثی شد

 کره شمالی از آمریکا خواسته است مایک پمپئو وزیر خارجه آن کشور را از 
مذاکرات دو کشور کنار بگذارد پیونگ یانگ با این اقدام عالوه بر اینکه جامعه 
جهانی را متوجه قلدری آمریکا کرد واشنگتن را هم برای برکناری وزیر خارجه و 

دست راستی ترامپ از این مذاکرات، تحت فشار گذاشته است.
به گزارش ایرنا از آنجا که این کشور تحت سرسختانه ترین تحریم ها قرار 

دارد و آمریکا، ژاپن و کره جنوبی به طور
تمام و کمال در کنار سازمان ملل در حال اجرای این تحریم ها هستند، 
کره شمالی ظاهرا تصمیم گرفته است با اقدامات اخیر، آمریکا را بیشتر تحت 
فشار قرار داده و همزمان هشدار دهد که این وضعیت نمی تواند ادامه یابد.

کره شمالی که پیش از این بارها از وزیر خارجه آمریکا به عنوان »یک 
گانگستر با تفکرات تند« یاد کرده بود، پس از شکست دومین دور گفت و 
گوهای سران دو کشور در ویتنام، از آمریکا خواسته است تا پمپئو را از تیم 
مذاکرات کنار بگذارد. این کشور بالفاصله پس از این درخواست و آزمایش یک 
سالح تاکتیکی جدید، از »جان بولتون« مشاور امنیتی دونالد ترامپ رییس 
جمهوری آمریکا هم به دلیل تندروی ها و راهبردهای گستاخانه اش علیه 
پیونگ یانگ انتقاد کرد. کره شمالی بار دیگر با انجام آزمایش جدید یک شرایط 
حساس را در منطقه شکل داده و باعث گمانه زنی های فراوان درباره این 
اسلحه جدید شده است. انتقادهای فزاینده این کشور علیه آمریکا، انجام 
آزمایش جدید تسلیحاتی و همچنین هجمه گسترده رسانه های کره شمالی 
علیه پمپئو و بولتون، نشان می دهد این کشور از هر ظرفیتی در حال استفاده 
است تا بتواند آمریکا را برای لغو دستکم پاره ای از تحریم ها تحت فشار قرار 

دهد و عمال باعث شود تا واشنگتن یک راهبرد جدید درپیش گیرد.
کره شمالی از زمانی که اولین دیدار سران این کشور و آمریکا در ماه ژوئن 

سال قبل در سنگاپور انجام شد، از پمپئو انتقاد کرد اما این اولین بار است که 
رسما خواستار کنار گذاشتن وی از تیم مذاکرات می شود و می گوید »او نقش 

مخربی در مذاکرات دو کشور داشته است«.
تحوالت فراوانی در کره شمالی در حال شکل گیری است که لبه تیز و تند 
آن متوجه آمریکا است و ظاهرا این کشور به نتیجه رسیده است که با راهبرد 

فعلی، گفت و گوها به نتیجه نمی رسد و تحریم ها نیز ادامه می یابد.
در ارتباط با همین تحوالت بود که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از 
آمادگی نیروی هوایی این کشور اطالع حاصل کرد و از یک پایگاه هوایی این 

کشور بازدید کرد.

همزمان قرار است رهبر کره شمالی با والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه 
در والدی وستک دیدار کند و ممکن است در آینده مالقات هایی هم در چین 
داشته باشد این نشان می دهد که صبر راهبردی رهبر کره شمالی بتدریج 
پایان یافته است و اگر آمریکا در راهبرد خود تغییری ندهد این احتمال می 
رود که کره شمالی بار دیگر فعالیت های هسته ای نظامی، موشکی بالستیک 

و آزمایش های ذی ربط را از سر گیرد.
'کوان جونکان' مدیرکل میز آمریکا در وزارت خارجه کره شمالی می گوید: 
مذاکرات هانوی نشان می دهد هر جایی که پمپئو حضور داشته باشد، نتیجه 
ای حاصل نخواهد شد. او رسما وزیر خارجه آمریکا را مقصر شکست گفت 
و گوهای هانوی دانسته و افزوده است تا وقتی او حضور داشته باشد ما نمی 
توانیم به موفقیتی دست یابیم. در کنار همه این اتفاقات نباید فراموش کرد 
کره شمالی رسما از آمریکا خواسته است راهبرد خود را تغییر دهد این کشور 
تاکید می کند در قبال فشارهای اقتصادی و تحریم ها تسلیم نمی شود و اگر 
آمریکا این سیاست را رها نکند نمی توان پیش بینی دقیقی در باره وضعیت 
آینده شبه جزیره کره داشت. وزارت خارجه کره شمالی هم در بیانیه ای از 
آنچه اظهارات بی معنا، نادرست و گستاخانه وزیر خارجه آمریکا خوانده انتقاد 
کرده و آورده است اصال معلوم نیست این فرد با انگیزه های خاصی اینطور 

رفتار می کند و یا اینکه ندانسته اظهار نظر می کند.
کره شمالی پس از این هشدارها و درخواست ها نهایتا به دولت آمریکا 
و ترامپ فرصت داده است تا با راهبرد و پیشنهادهای جدید تا پایان سال 
برای مذاکرات پیشقدم شود در غیر این صورت روند مذاکرات و تالش های 
فعلی در کنار تحریم های سرسختانه باعث نخواهد شد تا این کشور در برابر 

واشنگتن سر تسلیم فرود آورد.

پلیس سریالنکا امروز )دوشنبه( اعالم کرد، یک بمب را در نزدیکی فرودگاه 
بین المللی کلمبو در ساعات پایانی شب یکشنبه خنثی کرده که دلیلی واضح بر 

تداوم تهدیدات امنیتی در پی یک روز خونینی بود که این کشور را هدف گرفت.
به گزارش ایسنا، یک منبع در پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت: بمب های که 
دست ساز بودند در مسیر منتهی به ایستگاه اصلی اتوبوس در فرودگاه کشف شد 
در حالی که فرودگاه در سایه تدابیر امنیتی شدید به فعالیت خود ادامه می داد. 
در پی یک رشته بمب گذاری های مرگبار در روز یکشنبه در سریالنکا، دولت این 
کشور که در جست وجوی عامالن حمالت است مقررات سراسری منع تردد اعالم 

کرده است.
در هشت انفجار روز یکشنبه که هتل های مجلل و مراسم عید پاک در کلیساها 
را هدف گرفت بیش از 2۰۰ نفر کشته و صدها نفر دیگر مجروح شدند. دولت 

هنوز این حمالت را به گروه خاصی نسبت نداده است.
همزمان گزارش هایی از اعمال موقت محدودیت هایی بر شبکه های اجتماعی 

برای جلوگیری از انتشار اطالعات نادرست وجود دارد.
به گزارش بی بی سی، گفته می شود پیام رسان های پرطرفدار مثل "واتس اپ" و 

"فیسبوک" برای خیلی از کاربران در دسترس نیستند.
اواخر روز یکشنبه نیروی هوایی سریالنکا گفت که بمب های دست سازی را 
در نزدیکی فرودگاه اصلی کلمبو، پایتخت، یافته و خنثی کرده است. به گفته 

سخنگوی نیروهای هوایی، مقامات معتقدند این بمب در داخل ساخته شده 
است. از سوی دیگر، سخنگوی پلیس سریالنکا اظهار کرد، تعداد قربانیان سلسله 
حمالت تروریستی که کلیساها و هتل ها را در صبح روز یکشنبه همزمان با عید 
پاک هدف گرفت به 2۹۰ تن رسیده در حالی که تعداد زخمی ها ۵۰۰ تن گزارش 
شده است. بنابر اظهارات مقامات این کشور، پلیس ۱۳ فرد مظنون به دست 

داشتن در انفجارهای خونبار روز یکشنبه را بازداشت کرده است.
به گفته پلیس، این ۱۳ فرد بازداشت شده در دو مقر مختلف در کولومبو و 
اطراف آن بازداشت هستند. مقامات دولتی اذعان کرده اند که اطالعات قبلی 
درباره احتمال انجام حمالتی به کلیساها از سوی یک گروه اسالم گرای ناشناس 

داخلی در دست داشتند اما تدابیر کافی را در قبال آن لحاظ نکردند.
از سوی دیگر، مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا از وجود تعدادی شهروند 
آمریکایی در بین کشته شدگان سلسله انفجارهای سریالنکا خبر داد اما به تعداد 
آنها اشاره نکرد. در حالیکه مقامات سریالنکا گفته اند تعداد کشته  شده های 
خارجی به ۳۶ تن می رسد. پامپئو ضمن اعالم تسلیت و محکوم کردن این انفجارها 
در بیانیه ای اظهار کرد، این سلسله حمالت علیه غیرنظامیان بی گناه حمالت 
به ارزش های جهانی است. وی خاطرنشان کرد: این حمالت ماهیت وحشیانه 
تروریست های تندرو را که تنها هدف شان تهدید صلح و امنیت است، نشان 
می دهند. وزیر خارجه آمریکا افزود،  دولت کشورش به سریالنکا برای تحویل 

جنایتکاران به دستگاه عدالت کمک می کند.
که عصر  کنفرانسی خبری  در  وزیر سریالنکا،  ویکرمسینگه، نخست  رانیل 
یکشنبه برگزار شد در مورد گزارش هایی اظهار نظر کرد که می گفت مقام ها 

پیشاپیش اطالعاتی از احتمال وقوع حمالت داشتند.
او گفت: "باید بررسی کنیم که چرا گام های احتیاطی الزم برداشته نشده بود. 
نه من و نه وزرا در جریان گذاشته نشدیم. درحال حاضر اولویت ما بازداشت 
مسببان است." هارین فرناندو یکی از اعضای کابینه پیشتر گفته بود، ۱۰ روز 
پیش "یک گروه" در باره چنین حمالتی هشدار داده بود ولی ماتریپاال سریسنا 
رئیس جمهوری این اطالعات را در اختیار نخست وزیر قرار نداد. آقای فرناندو از 
این گروه نام نبرد. مقام های دولت گفته که تحقیقات در جریان است و از عموم 
خواسته اند آرامش خود را حفظ کنند. خطوط هوایی نیز تاکید کرده اند که علیرغم 
اعالم مقررات آمد و شد مردم همچنان می توانند با همراه داشتن اسناد الزم به 
فرودگاه بین المللی باندارانایک سفر کنند. اولین گزارش ها از وقوع انفجارها در 
ساعت 8:۴۵ صبح به وقت محلی )۰۳:۱۵ گرینویچ( گزارش شد به طوری که شش 
انفجار در یک فاصله زمانی کوتاه روی داد. درحالی که پلیس در جست و جوی 

عوامل این حمالت بود، دو انفجار دیگر هم گزارش شد.
این سلسله انفجارها اولین حمله گسترده علیه این جزیره واقع در اقیانوس هند 

از زمان پایان جنگ داخلی از ۱۰ سال پیش است.

روزنامه صبح ایران


