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نگاه روز
دیدهبان حقوق بشر تحقیقات ائتالف سعودی
درباره جنگ یمن را رد کرد

خودزنی امارات در ساحل غربی

گروه بینالملل :دیدهبان حقوق بشر تأکید دارد
فعالیت هیات تحقیق ائتالف متجاوز سعودی
علیه یم��ن ،از معیارهای بینالمللی در زمینه
ش��اخصههای ش��فافیت ،بیطرفی و استقالل
برخوردار نیست.
پایگاه اینترنتی سایت دیدهبان حقوق بشر در
گزارش��ی تحت عنوان «پنهان ش��دن در پس
ائت�لاف :کوتاهی در تحقیقات معتب��ر و ارائه
راه جبران خس��ارات درباره حمالت غیرقانونی
در یمن» نوش��ت :گزارش سازمانهای حقوق
بش��ری از موارد متعدد نقض حقوق بش��ر در
جریان حمالت ائتالف به یمن نش��ان میدهد
تحقیقات ائتالف به سرکردگی سعودی درباره
جنگ یمن از درجه اعتبار ساقط است و هیچ
نش��انهای از اقدام ائتالف در جبران خس��ارات
وارده ب��ه غیرنظامی��ان قربان��ی در این جنگ
مشاهده نمیشود.
این تی��م تحقیق که در س��ال  ،۲۰۱۶پس از
کشف شواهد متعدد دال بر نقض قوانین جنگ
از س��وی ائتالف یاد شده تأسیس شد ،حتی از
اجرای مأموریت محدود خود در ارزیابی «ادعاها
و ح��وادث» در جریان عملیات نظامی ائتالف،
کوتاه��ی کرده و با ارائ��ه تجزیه و تحلیلهای
عمیقاً اش��تباه و برداشتهای جعلی از قوانین
جنگ ،به نتیجهگیریهای مبهم و مش��کوک
رسیده است.
ائت�لاف عربی که از س��ال  2015جنگ علیه
یمن را آغاز کرده تاکنون بهرغم تخریب یمن،
هیچی��ک از اهدافش را محقق نکرده اس��ت و
حتی سربازان کش��ورهای عضو این ائتالف از
بیم رویارویی با ارتش یمن (وابسته به انصاراهلل)
اقدام به خودکشی میکنند.
در همی��ن راس��تا« ،بنت عب��داهلل الوهیبی»
وبالگنویس سرشناس عمانی به نقل از منابع
موثق فاش کرد  4سرباز وظیفه اماراتی پس از
مخالفت با اعزام به یمن برای جنگ ،خودکشی
کردند.
از طرف دیگر پایگاه اینترنتی میدل ایستآی
به نقل از برخی منابع اماراتی فاش کرد امارات
س��ربازان وظیفه را که فاق��د تجربه جنگی یا
میدانی هستند به مناطق جنگی اعزام میکند.
این پایگاه اینترنتی به نقل این منابع تأکید کرد
نیروهای مسلح اماراتی سربازان وظیفه را بدون
موافقت و مش��ورت با آنان برای جنگ به یمن
میفرستند که نشانگر خسارات باالی اماراتیها
در این کشور است.
از س��وی دیگر ،منابع آگاه نظامی یمن اعالم
کردن��د جنگندهه��ای ام��ارات ،همزم��ان با
عقبنشینی شماری از نیروهای ائتالف سعودی
از یکی از جبهههای ساحل غربی یمن ،آنها را
هدف قرار دادند .بر این اساس ،این جنگندهها
خودروی «نزار الوجی��ه» فرمانده تیپ چهارم
عمالقه که در واقع شامل نیروهای سلفی عضو
القاعده و تحت حمایت امارات و عربس��تان در
جنگ ساحل غربی است ،هدف قرار دادند که
به کشته و زخمی ش��دن شماری از همراهان
فرماندهی تیپ چهارم ائتالف سعودی از جمله
«بکیل المطرفی» فرمانده گ��ردان دوم منجر
شد .منابع آگاه میگویند این بمباران همزمان
با عقبنشینی دهها نفر از نیروهای این تیپ از
حمله گسترده ارتش و کمیتههای مردمی یمن
در اطراف التحتیا انجام شده است.
ام��ارات که ب��ه دلیل نارضایتی واش��نگتن از
کارایی ضعیف ارتش عربس��تان و نیز باالترین
س��طح همکاری ابوظبی و رژیم صهیونیستی،
هدایت نبرد در س��احل غربی یمن را به دست
گرفته اس��ت از نیروهای س��لفی عضو القاعده
(تیپهای العمالقه) در جنوب یمن و باقیمانده
نیروهای علی عبداهلل صالح و مزدوران سودانی
و ش��رکتهای امنیتی چند ملیتی در ساحل
غربی در راستای اهداف خود استفاده میکند
و به نظر میرس��د از اینکه سربازانش متحمل
خس��ارات مس��تقیم در این نبرد نمیش��وند،
راضی اس��ت .به همین دلیل به محض اطالع
از عقبنشینی این نیروها از یکی از جبهههای
نب��رد با انص��اراهلل و ارتش یم��ن ،براحتی آنها
را ه��دف قرار میده��د .از س��وی دیگر ،عدم
هماهنگی بین ریاض و ابوظبی در جنگ یمن،
همواره مورد بحث بوده اس��ت و این دو کشور
بهرغم اتحاد در ائتالف علیه یمن ،همواره بر سر
منافع خود در این جنگ با یکدیگر در تنش و
کشمکش بودهاند .تبادل اتهامات بین آنها پس
از س��قوط هواپیماهای جنگی در سال 2016
گواه این ادعاست.
امارات عربی متحده ،عربستان را به سرنگونی
هواپیمایش و ریاض نیز ابوظبی را به حمله به
جتهای جنگن��دهاش در بیش از یک منطقه
جنوبی متهم میکند.

وطن امروز

سخنگوی وزارت دفاع روسیه از توطئه جدید تروریستها در سوریه خبر داد

تدارک سناریوی شیمیایی جدید در ادلب

گروه بینالملل :همزمان با آماده شدن ارتش سوریه
برای آزادس��ازی ادلب بهعنوان آخرین استان تحت
اشغال تروریستهای دس��تپرورده غربیها ،بازی
کثیفی علیه این کش��ور تدارک دیده شده است با
اسم رمز «تسلیحات ش��یمیایی» که بازیگران آن
تروریستهای جبههالنصره هستند و کارگردان آن
تروئی��کای غرب یعنی آمریکا ،فرانس��ه و انگلیس.
س��خنگوی وزارت دفاع روس��یه ،روز گذشته فاش
کرد شبهنظامیان در استان ادلب سوریه در تدارک
نوع��ی صحنهس��ازی برای نش��ان دادن اس��تفاده
دولت س��وریه از سالح شیمیایی علیه غیرنظامیان
هستند .ایگور کوناش��نکوف خاطرنشان کرد :گروه
تروریس��تی جبههالنصره به منظ��ور اجرای حمله
شیمیایی ادعایی در شهر جسرالشغور استان ادلب
اقدام به منتقل کردن  8تانکر گاز کلر به روس��تایی
در فاصل��ه چند کیلومتری جسرالش��غور کردهاند.
طبق اعالم وزارت دفاع روس��یه ناوشکن یواساس
س��الیوانز در همین راس��تا وارد خلیجفارس شده و
بمبافکنهای آمریکایی  B-1نیز در پایگاه هوایی
آمریکا در کش��ور قطر مستقر شدند و آماده اجرای
حمله هوایی به سوریه هستند .کوناشنکوف اظهار
داشت :این تحریک با مشارکت فعال سرویسهای
ویژه انگلیسی قرار است یک بهانه دیگر برای آمریکا،
انگلیس و فرانسه فراهم کند تا آنها دست به حمله
موش��کی علیه تاسیسات اقتصادی و دولتی سوریه
بزنند .در اظهارات این مقام روس تصریح شد :یک
گروه از ش��بهنظامیان تحت هدایت یک ش��رکت
نظامی خصوصی انگلیس به نام شرکت OLIVE
آموزش کار با مواد ش��یمیایی سمی را دیده و وارد
اس��تان ادلب ش��دهاند .ماموریت این شبهنظامیان
تقلید عملیات نجات قربانیان یک حمله با استفاده
از شیمیایی در جلیقههای گروه بدنام کاله سفیدها
است .طبق این گزارش ،آخرین بار آمریکا ،فرانسه و
انگلیس بامداد  25فروردین س��ال جاری دست به
اقدام نظامی علیه س��وریه زدند .در این حمله بیش
از یکصد موشک به مناطقی در سوریه شلیک شد
که به گفته وزارت دفاع روس��یه ،حدود  70درصد
آنها رهگیری و منهدم شد .بهانه حمله فروردین نیز
حمله ش��یمیایی به منطقه دوما بود .دولت سوریه
تاکید ک��رد این حمله نیز عملیات فریبکارانه برای
تحریک به اقدام نظامی علیه سوریه بوده است .حمله
فروردینماه بدون هرگونه مجوز از س��وی ش��ورای

چهارگوشه

خنثیسازی توطئه داعش در لبنان

نیروهای امنیتی لبنان مانع از حمله تروریستی
به عناصر و مراکز ایست بازرسی ارتش این کشور و
نیز عملیات انتحاری در یک کلیسا شدند .مدیریت
کل نیروه��ای امنیت داخلی لبن��ان در بیانیهای
اعالم کرد :نیروه��ای امنیتی لبنان در چارچوب
عملیات امنیتی پیشگیرانه ،هویت یک تندروی
لبنانی وابسته به داعش را شناسایی کردند که با
اشخاصی در سوریه که وابسته به این گروه بودند،
در تماس بود .طبق این بیانیه ،با تحقیق نیروهای
امنیتی لبنان از شخص بازداشتشده ،مشخص
ش��د یکی از نزدیکان این مظنون از وی خواسته
از س��فر به س��وریه صرفنظر کند و به داعش در
لبنانبپیوندد.

مخالفت العبادی با خروج
حشد الشعبی از شهرهای بزرگ

امنیت سازمان ملل متحد انجام شد .گفته میشود
هزینه حمله فروردین گذش��ته به سوریه از جانب
عربستانسعودی تامین شده بود .البته این افشاگری
مسکو پس از آن انجام شد که جان بولتون ،مشاور
امنیت ملی دونالد ترامپ در دیداری که هفته گذشته
در ژنو س��وییس با نیکالی پاتروشف ،دبیر امنیت
ملی روس��یه داشت ،مدعی ش��د آمریکا اطالعاتی
در دس��ت دارد که نش��ان میدهد شاید بشار اسد،
رئیسجمهوری س��وریه برای بازپسگیری ادلب از
سالحهای شیمیایی استفاده کند .این نومحافظهکار
جنگطلب آمریکایی گفته است در صورتی که این
اتفاق بیفتد آمریکا دست به یک اقدام نظامی قویتر
از حمالت قبلی خواهد زد .بولتون هفته گذش��ته
نیز در پاس��خ به این س��وال خبرگزاری رویترز که
اگر حمله شیمیایی یا بیولوژیک روی دهد آمریکا
چگونه واکنش نش��ان خواهد داد ،گفت :با قدرت!
باید گفت تهدیدهای جان بولتون ،مش��اور امنیت
ملی دولت آمریکا درباره واکنش ش��دید این کشور
به هرگونه بهکارگیری سالح شیمیایی توسط ارتش
سوریه در استان ادلب ،در آستانه پاکسازی آخرین
پایگاه تروریستها و شکست کامل توطئه آمریکا در
سوریه ،پیامهایی را دربر دارد.
بازگشت استان ادلب به آغوش میهن به معنای

وزیر سابق خارجه لبنان:

مقاومت در سوریه حاضر به تسلیم نیست

گفتوگو گروه بینالملل :وزیر سابق خارجه
لبنان در گفتوگوی تلویزیونی با
برنامه «بدون م��رز» درباره مداخالت بیگانگان در
این کش��ور هشدار داد .عدنان منصور گفت :برخی
کش��ورها تالش دارند اوضاع داخلی لبنان را بر هم
بزنند اما بدانند ناآرامیها در لبنان امنیت منطقه را
نی��ز تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنان را نیز درگیر
خواهد کرد.
وی با افشای پشتپرده استعفای سال گذشته
سعد حریری در عربس��تان اظهار داشت :بیانیهای
که سعد حریری در عربستان قرائت کرد ،برگرفته
از اندیش��ههای او نبود؛ بیانیهای با لحنی تند علیه
مقاومت ،حزباهلل و ایران ،آن هم با کاربرد واژههای
سیاسی که غیرمعمول است .زمانی که

غیرمتعارف
سعد حریری به لبنان بازگشت ،شخصیتی متفاوت
از آنچه در عربس��تان بود ظاهر شد و معلوم بود او
تحت فشار سیاسی این بیانیه را صادر کرده است.
عدنان منصور با اشاره به انتخابات پارلمانی در لبنان
و پیروزی حزباهلل در این انتخابات گفت :حزباهلل
همواره نقشی مثبت در لبنان داشته است و پیروزی
اخیر حزباهلل در انتخابات پارلمانی لبنان هم یک
موفقیت ملی برای مردم لبنان محسوب میشود.
وزیر سابق خارجه لبنان با اشاره به نقش مثبت
و سازنده ایران در منطقه و لبنان تاکید کرد :واقعیت
این اس��ت که ادعای دخالت ای��ران در امور داخلی
لبنان ادعایی کذب و بیاس��اس است و کشورهای
بیگانه دیگری هس��تند که در امور لبنان و منطقه
مداخلهمیکنند.
عدنان منصور افزود :من این سوال را از مخالفان
ایران در منطقه دارم که آیا ایران عامل بروز جنگ
در عراق بود؟ آیا ایران عامل بروز جنگ در س��وریه
ب��ود؟ آیا ایران عامل حضور گروههای تروریس��تی
در لبنان اس��ت؟ آیا ایران عام��ل حضور گروههای
تروریستی در صحرای سینا ،یمن یا الجزایر است؟
هرگز! بلکه کمک ایران به عراق و سوریه به دعوت
دولته��ای قانونی آنها ب��وده و ته��ران بر خالف
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دش��منانش در پی آن است تا خطر تروریسم را از
منطقه و خود دور کند در حالی که مخالفان ایران
در منطقه از تروریستها حمایت میکنند.
وی گس��ترش تروریس��م در منطقه را ناشی از
سیاس��تها و اقدامات آمریکا ،رژیم صهیونیستی
و برخ��ی دولتهای عربی منطق��ه خواند و گفت:
کشورهایی که به ترویج افراطیگری و حمایتهای
مالی و سیاس��ی از تروریستها ادامه میدهند ،در
جنایات آنها سهیم هستند و باید به مردم منطقه و
جهان پاسخ دهند.
عدنان منصور با اشاره به بحران جاری در سوریه
تاکید کرد :کش��ورهایی که در ایجاد بحران سوریه
مداخله آشکار داشتند ،از آزادی بیان و حقوقبشر
دم میزدن��د اما دیدیم آنان به دنیا دروغ گفتهاند و
هدفی جز براندازی نظام س��وریه نداشتهاند .چرا؟
چون با سیاستهای آمریکا و مزدورانش در منطقه
مخالف بودند.
وزیر سابق خارجه لبنان در ادامه گفت :حمد بن
جاسم ،نخستوزیر قطر بیستم آوریل سال 2016
به صورت علنی به فایننشالتایمز گفت از ما خواسته
شد در سوریه مداخله کنیم .چه کسی از قطر چنین
چیزی را خواست؟ او گفت ما در خط مقدم بودیم
و پس از مدتی عربس��تان وارد عمل ش��د .وی در
گفتوگویی که اخیرا با بیبیس��ی داش��ت اعالم
کرد سوریه را ویران کردیم ،پول زیادی به مخالفان
س��وری دادیم ،او گفت به هر نیروی نظامی که از
ارتش سوریه جدا میشد  15هزار دالر و به هر افسر
 30هزار دالر پرداخت میش��د و به ریاض حجاب،
نخستوزیر پیشین سوریه که به اردن پناهنده شد
 50میلیون دالر پاداش داده شد .پس بحران سوریه
ربطی به موضوع دموکراسی و آزادی نداشت.
وی تاکی��د کرد :ما اکنون در س��وریه ش��اهد
رویارویی  2جبهه هستیم؛ جبههای به فرماندهی
آمریکا ،اس��رائیل و کش��ورهای مزدور آمریکا و در
مقابل جبهه ملی و آزادیبخش س��وریه که حاضر
به تسلیم نیست.

آواره شدن توطئه تخریب سوریه بر سر صاحبان آن
بویژه آمریکاست و این موضوع بشدت دولت آمریکا
و رژیم صهیونیستی و برخی کش��ورهای اروپایی
بویژه انگلیس و فرانسه را که برای ادامه خونریزی
در س��وریه تالش میکنند نگ��ران میکند .بر این
اساس این کشورها و رژیم صهیونیستی خود را برای
تکرار سناریوی تجاوز به خاک سوریه به منظور به
شکست کش��اندن تالشها برای برقراری صلح در
این کشور و بازگشت زندگی طبیعی آماده میکنند.
اما بازگشت همه خاک سوریه به کنترل دولت یک
امر واقعی اس��ت و به زمان چندانی نیاز ندارد بویژه
اینکه آتش جنگ در بسیاری از جبههها فرونشسته
و ارت��ش و اراده ملت در برابر یک توطئه بزرگ که
با هدف تخریب س��وریه و زیرساختهای آن آغاز
شده بود ،پیروز شد .ادعاهای آمریکا در حالی مطرح
میشود که دولت سوریه ،بارها به کارگیری هرگونه
سالح شیمیایی را رد کرده است.
■■حزباهلل در سوریه میماند؟

سوریه خواستار باقی ماندن نیروهای حزباهلل
لبنان تا پایان درگیریها در مناطق شمال غرب و
شمال شرقی این کشور شده است .روزنامه االخبار
لبنان روز گذش��ته نوش��ت ،حزباهلل درخواستی
رس��می از رهب��ران س��وریه درباره ل��زوم ماندن

نیروهایش در سوریه برای مدتی دیگر حتی پس
از اتمام عملیات در مناطق ش��مال غربی و شمال
ش��رقی این کش��ور دریافت کرد .این روزنامه در
ادام��ه فاش کرد حزباهلل اقدامات داخلی را جهت
برنامهری��زی برای مان��دن نهچن��دان کوتاهمدت
نیروهای��ش در س��وریه در پی��ش گرفته اس��ت.
همچنین این روزنامه نوش��ت ،حزباهلل در کمک
به مسؤوالن سوریه برای تحقق آشتیهای داخلی
همزمان با بازگشت آوارگان از لبنان و ساماندهی
اوضاع در طول مرزهای مش��ترک لبنان -سوریه
ایفای نقش خواهد کرد .پیشتر یکی از نمایندگان
حزباهلل در پارلمان لبنان از مخالفت رئیسجمهور
سوریه با پیشنهاد ولیعهد عربستان مبنی بر باقی
ماندن مادامالعمر در قدرت و بازسازی کامل سوریه
در مقابل قطع روابط دمشق با حزباهلل و ایران خبر
داده بود که ب��ه گفته او با مخالفت رئیسجمهور
سوریه مواجه شده است .طی ماههای اخیر برخی
کش��ورهای غربی و رژیم صهیونیس��تی خواستار
خروج نیروهای حزباهلل لبنان و مستشاران ایران از
سوریه شدند .مقامهای سوریه بارها اعالم کردهاند
حضور این نیروها به درخواس��ت دولت این کشور
و با هدف کمک به مبارزه با گروههای تروریس��تی
تکفیری بوده است.

ترامپ چه چیزهایی را مخفی کرده است؟

جنجال فرزند نامشروع رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید

گروه بینالملل :دربان سابق برج
آمریکا
جهانی ترامپ که مدعی اس��ت
ی با خدمتکار
رئیسجمهوری آمریکا از رابطه جنس 
برجش ی��ک فرزند نامش��روع دارد ،ق��راردادی با
شرکت رس��انهای آمریکایی «نشنال اینکوئرر» را
منتشر کرده که او را وادار به سکوت میکرده است.
س��یانان مدارکی را منتش��ر کرده است که
نش��ان میدهد «دینو ساجدین» در نوامبر ۲۰۱۵
با شرکت مادر نشنال اینکوئرر قراردادی را به امضا
رس��اند که در ازای پرداخت  ۳۰ه��زار دالر ،تمام
حقوق انحصاری درباره ای��ن ادعا را به آنها واگذار
میکرد .در این سند قید شده است که او حق ندارد
این مطلب را در اختیار ط��رف دیگری قرار دهد،
در غی��ر این صورت باید ی��ک میلیون دالر به این
شرکت موسوم به ایامآی پرداخت کند .این ماجرا
در حالی رخ میدهد که رئیسجمهوری آمریکا در
حال حاضر تحت شدیدترین فشارهای داخلی قرار
دارد و حتی وکالی س��ابقش نیز حاضر نیستند از
او در مقابل محافل سیاسی و قضایی آمریکا دفاع
کنند .این قرارداد همچنی��ن تاکید دارد چنانچه
این مطلب خبری منتش��ر شود ،به ساجدین پول
پرداخت میش��ود .این مطلب ام��ا هرگز به چاپ
نرسید ولی ساجدین مجبور بود تا امسال سکوت
اختیار کند .وکیل س��اجدین میگوید :او به دلیل
ق��راردادی که با این ش��رکت رس��انهای داش��ت،
نمیتوانست علنا درباره آن صحبت کند اما اخیرا
او از شرایط این قرارداد خالص شده است و اکنون
ی و داس��تانش
میتواند درباره تجربیات ش��خص 
صحبت کند .س��اجدین امیدوار است حقیقت در
آینده بس��یار نزدیک نمایان ش��ود .ساجدین ۴۶
ساله تا بعد از انتخابات ریاستجمهوری  ۲۰۱۶هم
دربان یک ملک ترامپ در منهتن بود .او نخستین
بار آوریل امس��ال ادعاهایی را درباره روابط جنسی
دونالد ترامپ ،رئیسجمه��وری آمریکا بیان کرد.
طبق گزارش آسوشیتدپرس و نیویورکر ،ساجدین
در ازای دریاف��ت  ۳۰هزار دالر از این قرارداد ،تمام

حقوق این ادعا را که تاکید داشت رئیسجمهوری
آمریکا پدر فرزندی نامش��روع از یک کارمند برج
ترامپ است ،واگذار کرد .او ملزم شده بود از خانهدار
س��ابق ترامپ ،به دلیل روابط پیشین این خانم با
رئیسجمه��وری آمریکا که به تولد یک بچه ختم
ش��د ،انتقاد نکند .هویت این زن فاش نشده است
ام��ا او در گفتوگویی با آسوش��یتدپرس هرگونه
ارتب��اط با ترامپ را تکذی��ب کرد .مایکل کوهن،
وکیل س��ابق ترامپ که اخیرا به سوءاستفادههای
مالی کمپین ریاستجمهوری  ۲۰۱۶اقرار به گناه
کرد ،در گفتوگو با آسوشیتدپرس اذعان کرد وقتی
مجله نشنال اینکوئرر روی این موضوع کار میکرد
داستان ساجدین را با آنها در میان گذاشته است .به
گفته کوهن ،او آن زمان به عنوان سخنگوی ترامپ
چنی��ن کاری کرده اس��ت و اطالع��ی از پرداخت
اینکوئرر به این دربان س��ابق نداش��ته است .این
مجله آمریکایی اقدام مش��ابهی هم با خانم کارن
م��کدوگال ،م��دل آمریکایی انج��ام داده بود که
اتهامات جنس��ی به رئیسجمه��وری آمریکا وارد
کرده بود .همین امر موجب ش��ده است سواالتی
درب��اره نقش اینکوئرر و مایکل کوهن در حفاظت
از وجهه ترامپ حین انتخابات ریاستجمهوری به
وجود آید .مایکل کوهن اذعان دارد که با پرداخت
حقالس��کوت به مکداگال و استورمی دنیلز ،یک
بازیگر فیلمهای مس��تهجن که بابت آزار جنسی
ترامپ ش��کایت کرده ،مرتکب نقض قوانین شده
اس��ت .طبق اقرار او ،دونالد ترامپ خواستار انجام
این کارها ش��ده ب��ود .در حال حاضر همانطور که
اش��اره شد ترامپ از س��وی محافل داخلی آمریکا
بشدت تحت فش��ار قرار دارد و گروههای سیاسی
و جریانه��ای صاحب قدرت ت�لاش میکنند با
موجهای متنوعی از رس��واییها ،وی را به چالش
بکشند .از سوی دیگر اما حامیان ترامپ میگویند
بای��د به آرای مردم آمریکا توجه کرد و اصلیترین
آزمون محبوبیت رئیسجمهوری آمریکا انتخابات
میاندورهای نوامبر آینده خواهد بود.

نخس��توزیر عراق بر اهمیت سیاسی نکردن
حشدالش��عبی تأکید کرد و گفت خروج الحشد
از ش��هرها نباید تحت فشار سیاسی باشد .حیدر
العب��ادی همچنی��ن در دی��دار ب��ا کادر رهبری
حشدالشعبی گفت :حشدالشعبی نهادی وابسته
به دولت و فرمانده کل نیروهای مس��لح اس��ت و
ما با طرفهایی که بخواهند چهره این تشکل را
خدشهدار کنند مقابله میکنیم .وی گفت :خروج
حشدالشعبی از شهرهای بزرگ نباید تحت فشار
سیاسی انجام شود .گروهکهای داعش را شکست
دادهایم اما هنوز افکار افراطی موجود است و باید
با آن مقابله کنیم .تخلیه کردن میدان به صورت
ناگهانی فرصتی برای گروههای تروریستی جهت
تجاوز به شهروندان است.

باجخواهی سیاسی آمریکا
ازفلسطینیان

دول��ت دونالد ترامپ بی��ش از  ۲۰۰میلیون
دالر از کمکهای مالی این کش��ور به تشکیالت
خودگردان فلسطین در کرانه باختری و نوار غزه را
کاهش داد؛ اقدامی که تشکیالت خودگردان آن را
«باجخواهی سیاسی» خوانده است .بر این اساس،
یک مسؤول در وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت:
ک اقتصادی در سال مالی
مبلغی که به عنوان کم 
 ۲۰۱۷به نوار غزه و کرانه باختری اختصاص یافته
بود ،بنا به دس��تورات ترامپ برای پروژههایی در
دیگر مکانها استفاده خواهد شد .چند ماه پیش
هم آمریکا  ۶۵میلیون دالر از کمک خود به دفتر
امدادی سازمان ملل به فلسطینیان را قطع کرده
ی اس��ت که آمریکا برای تحمیل
بود .این در حال 
طرح موسوم به «معامله قرن» علیه فلسطینیان
تالش میکند.

راهپیماییروهینگیاها
ن سالگرد نسلکشی
در نخستی 

درنخستینسالگردنسلکشیروهینگیاها،روز
شنبه هزاران تن از آنها در اردوگاهی در بنگالدش
دس��ت به راهپیمایی زدن��د .تظاهراتکنندگان
ی آنها عبارت
پالکاردهایی در دست داشتند که رو 
«دوب��اره هرگز :روز یادبود نسلکش��ی روهینگیا
 25آگوس��ت  »2018نوشته شده بود .در جریان
سرکوب روهینگیاها در  25آگوست  2017توسط
ارت��ش و نیروهای امنیتی میانم��ار ،صدها تن از
مسلمانان روهینگیایی کشته شده و بیش از 750
ه��زار تن از آنها به بن��گالدش گریختند .رهبران
روهینگیایی تاکید دارند مسلمانان روهینگیایی در
تبعید تنها زمانی به میانمار بازمیگردند که امنیت
آنها تضمین شود.

تداوم بازداشت مخالفان السیسی

دس��تگاه امنیتی مصر در چند روز گذش��ته
ش��ماری از مخالفان السیس��ی از جمله معصوم
مرزوق معاون وزیر خارجه اس��بق ،رائد س�لامه
کارشناس اقتصادی و عضو هیأت عالی حزب «تیار
الکرامه» و سامح سعودی فعال سیاسی را بازداشت
کردند .مرزوق اخی��را از طرح خود برای برگزاری
همهپرس��ی مردمی درباره باقی ماندن السیسی
یا کنارهگیری وی از قدرت و تش��کیل ش��ورای
انتقالی برای اداره امور کش��ور خبر داده بود .یکی
از موضوعات اصلی که مرزوق با آن مخالف است،
واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستانسعودی
است که طبق توافقی در ماه آوریل  ۲۰۱۶مالکیت
آن به عربستان داده شد.

ترامپ سفر پمپئو به کرهشمالی را
لغو کرد

رئیس جمه��وری آمریکا در توئیت��ی از وزیر
خارجه این کشور خواست سفرش به کرهشمالی
را لغ��و کند .دونالد ترام��پ در این توئیت فقدان
پیشرفت در خلع سالح اتمی کرهشمالی را علت
اصلی درخواس��تش از مایک پمپئو ،وزیر خارجه
آمریکا برای کنسل کردن سفرش به کرهشمالی
اعالم کرده اما همچنین انگشت اتهام را به سوی
چین نیز نشانه رفته و این کشور را به توقف عمدی
همکاری در زمینه مس��اله اتمی کرهشمالی برای
منفع��ت ب��ردن از این اوضاع متهم کرده اس��ت.
دولتهای واشنگتن و پکن در جنگ تجاری ناشی
از افزایش تعرفههای گمرکی به سر میبرند.

