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شنبه  17شهریور 1397

گزارش
ناآرامیهای بصره توطئه جدید آمریکا علیه
حشدالشعبیاست

درخواست مقاومت عراق
برای استعفای العبادی

گ�روه بینالملل :دور جدی��د تظاهرات اعتراضی
م��ردم بص��ره در جن��وب ع��راق ک��ه از عص��ر
سهشنبه گذشته آغاز شده است ،پنحشنبهشب
پرآشوبترین صحنههای خود را شاهد بود .وزارت
بهداشت این کش��ور نتیجه ناآرامیهای آن شب
را یک کش��ته و  35زخمی اعالم کرده است که
 11تن آنها از میان نیروهای امنیتی بودند .از روز
سهش��نبه مجموعا  6تن کشته و  75نفر زخمی
ش��دهاند .تظاهرکنندگان ،مش��کالت معیشتی،
ناکارآم��دی نهاد دولت و بح��ران آب و بیکاری را
بهانه اعتراضات خود قرار دادهاند .طبق گزارشها،
در روز پنجشنبه بیش از  10مقر دولتی و حزبی
در این اس��تان به آتش کشیده شد .بر این اساس
ساختمان س��ازمان بدر ،مجلس اعالی اسالمی
عراق ،حزب الدعوه ،جنبش النجباء ،حزب الفضیله،
عصائب اهلالحق ،رادیو النخیل ،شبکه العراقیه و
یکی از ساختمانهای استانداری در آتش سوخت.
همچنین معترضان قصد داشتند بیمارستان «ابی
الخصیب» را نیز آتش بزنند که با ممانعت نیروهای
امنیتی مواجه شدند .از سوی دیگر نیروهای امنیتی
نیز با متشنج شدن اوضاع ،اواخر پنجشنبهشب بار
دیگر در تمام استان بصره ،قوانین منع آمد و شد
اجرا کردند .همچنین حشدالشعبی بیانیه داده و از
حیدر العبادی که دوره نخستوزیری او به پایان
رسیده ،خواس��ت ه فورا استعفا کند .در این بیانیه
آمده است که العبادی و دولت وی مسؤول ناکامی
در یافتن راهحلی برای رفع محرومیت اهالی بصره
هس��تند .این بیانیه میافزاید« :آتش زدن مراکز
حشدالشعبی و گروههای مقاومت در بصره ،تالشی
برای شعلهور کردن آتش فتنه و انتقام از مقاومت
است که سناریوی داعشی آمریکا و عربستان در
عراق را ناکام گذاشته اس��ت» .رسانههای عراقی
به هویت کسانی که به مراکز حشدالشعبی حمله
کردهاند اش��اره کرده و آنه��ا را نفوذیهای حزب
منحله بعث و عناصر فرقه «یمانی» (احمد الحسن
الیمانی که مدعی جانشینی امام زمان(عج) است)
و پی��روان محم��ود صرخی (روحان��ی فراری که
خود را مرجع دینی میداند و مس��ؤول ناآرامیها
در کرب�لا در س��ال  1393همزم��ان ب��ا حمله
داعش به ش��مال عراق اس��ت) دانستهاند .گفته
میشود نفوذیهایی که اقدام به آتشزدن برخی
مقرهای خاص کردند ،هیچ تعرضی به دفترهای
ائت�لاف النصر به رهبری حیدر العبادی یا ائتالف
س��ائرون به رهبری مقتدا صدر انج��ام ندادند و
حتی کنس��ولگری آمریکا نیز از هرگونه تعرضی
در ام��ان ماند و این مس��اله ام��کان دخیل بودن
برخی طرفها در این مسائل را نشان میدهد که
هدفشان زدن حشدالشعبی و مقاومت در بصره
است تا به اس��تانهای دیگر هم سرایت کند .در
واقع این تحوالت پرآش��وب یک روز پس از دیدار
سرکنسول آمریکا در بصره با فرمانده عملیات بصره
رخ داد .در همین راستا فالح الخزعلی از نمایندگان
استان بصره در پارلمان جدید عراق نیز در واکنش
به وقایع اخیر بصره گفته است کنسولگری آمریکا
در بصره ،نهادهای مدنی در این استان را به انجام
اقدام��ات تخریب��ی تحریک و تش��ویق میکند.
نکته قابل توجه اینکه ،ش��علهور شدن اعتراضات
بصره ،با بنبس��ت سیاسی حاصل از عدم انتخاب
نخستوزیر و موکول شدن جلسه به  24شهریور،
همراه شده است .بعضی ناظران بر این اعتقادند که
بحران بصره میتواند بازتاب درگیری سیاسی بر
سر قدرت در عراق باشد .برخی از طرفداران حیدر
العبادی ،نخستوزیر عراق ،ائتالف الفتح -متشکل
از گروههای وابس��ته به الحشدالشعبی -را متهم
میکنن��د که در اعتراضهای اخیر بصره دس��ت
دارن��د تا برای نخس��توزیری مجدد العبادی که
مورد حمایت ضمنی آمریکاس��ت ،ایجاد چالش
کنند .در مقاب��ل نیز ائتالف الفت��ح و طرفداران
نوری المالکی و هادی العامری ،کشورهای عربی
خلیجفارس را متهم میکنند که با دامن زدن به
اعتراضهای بصره ،در حال ایجاد شرایطی هستند
تا نخستوزیر فعلی بتواند حالت فوقالعاده اعالم
کند و در نتیجه مدت بیش��تری در قدرت بماند.
طبق این گزارش ،قرار اس��ت امروز پارلمان عراق
برای بررسی وضعیت بصره ،نشست اضطراری با
حضور نخس��توزیر و وزرای مربوطه برگزار کند.
این جلس��ه به در خواس��ت  54نماین��ده برگزار
میشود .ائتالف هادی العامری و نوری المالکی نیز
پس از تشکیل نشست فوقالعاده در منزل هادی
العامری درباره رویداده��ای بصره ،بیانیهای را در
حمایت از معترضان صادر کرده و در آن از دولت
ت معترضان پاسخ
عراق خواسته است به درخواس 
دهد .آیتاهلل سیدعلی سیستانی از مراجع اصلی
شیعه عراق نیز از مطالبات تظاهرکنندگان حمایت
کرده است.همزمان با تشدید ناآرامیها در بصره،
منابع خبری از اصابت چند راکت به منطقه سبز
بغداد خبر دادند که به دنبال آن آژیرهای هشدار
در این منطقه به صدا درآمد .خسارت مالی زیادی
به این منطقه وارد ش��ده است .با وجود شکست
گروه تروریستی داعش در عراق ،هنوز شماری از
اعضای این گروه تروریستی در مناطق مختلف این
کشور حضور دارند و به صورت پراکنده دست به
اقدامات تروریستی میزنند.

وطن امروز

حمالت خونین داعش به شیعیان افغانستان در آستانه محرم

متیس با محور طالبان به کابل رفت

گروه بینالمل�ل 2 :حمله پیاپی در
کابل این س��وال اساس��ی را مطرح
میکن��د ک��ه آی��ا دول��ت مرکزی
افغانس��تان ق��ادر اس��ت امنی��ت
ش��هروندانش را در پایتخت فراهم
کند ی��ا خیر؟ ظهور و ب��روز داعش
در افغانس��تان و مخلوط شدن آن با
طالب��ان و القاعده در چهارمین دهه
از درگیریهای خونین در افغانستان
ب��ار دیگر جنگ فرق��های را در این
کشور شعلهور کرده است .این جنگ
فرقهای که یک��ی از پایههای اصلی
آن عربستان س��عودی با خطدهی
برونم��رزی آمریکاییهاس��ت در
آستانه ماه محرم دستکم جان 20
تن را در یک باش��گاه کشتی سنتی
گرفت .این حمله از آن جهت اهمیت
دارد ک��ه ه��دف ق��رار دادن محله
شیعیان میتواند نشانهای از وخامت
اوضاع امنیت��ی در پرجمعیتترین
شهر افغانس��تان داشته باشد .با وجود اینکه دولت
افغانستان وعدههای زیادی مبنی بر تامین امنیت
مناطق شیعهنش��ین و اماکن محل تجمع مردمی
را داده اس��ت اما پایانناپذیر بودن حمالت خونین
داعش نش��اندهنده کوتاهی و اهمال عامدانه ارگ
ریاستجمهوری در قبال مردم است .گفتنی است،
آمریکاییه��ا تاکنون واکنش��ی به حض��ور داعش
در افغانس��تان نش��ان ندادهاند و داعش نیز مواضع
آمریکاییها در افغانستان را مورد حمله یا مخاطره
قرار نداده است.
همانطور که اشاره شد آمریکاییها تمرکز خود
را برای محدود کردن طالبان گذاش��تهاند و اکنون
جیمز متیس ،وزیر دفاع این کشور برای مذاکره با
این گروه به کابل س��فر غیرمنتظرهای کرده است.
متیس در این سفر که مکمل سفر ماه قبل پمپئو به
افغانستان است شرایط گفتوگوهای صلح با طالبان

را فراهم خواهد کرد و نکته حائز اهمیت این سفر
آن است که دولت افغانس��تان در این گفتوگوها
نهتنها اعمال نظری ندارد ،بلکه حتی به عنوان ناظر
نیز شرکت نمیکند.
متیس در س��فر به کابل با اش��رفغنی ،رئیس
جمهور افغانس��تان و عبداهلل عبداهلل گفتوگو کرد
که جزئیاتی از این مالقاتها منتش��ر نشده است.
نباید از نظر دور داش��ت که س��فر متیس میتواند
روند کنونی در افغانس��تان را کمی متشنجتر کند،
چرا که هرگاه مقامات آمریکایی برای گفتوگوهای
به اصطالح صلح به افغانستان رفتهاند موج جدیدی
از خش��ونتها در این کشور به جریان افتاده است.
در حال حاضر به گفته کارشناس��ان بیش از نیمی
از افغانس��تان آلوده به افراطیگری اس��ت اما این
افراطیگری میان جریانات کوچ داده شده از سوریه
و عراق به این کشور چندان قابل تفکیک نیست که

در کدام بخشها طالبان ،در کدام بخش القاعده و
کجا داعش در حال فعالیت حداکثری است .حتی
برخی کارشناس��ان بر این باورن��د جریانات مورد
حمایت از س��وی س��عودی به نیابت از یکدیگر در
بخشهای مختلف مشغول اجرایی کردن ایدههای
وحشیانه و خونین هستند.
از نکات جالب تحوالت افغانستان بازگشت عنصر
امنیتی آمریکایی به عرصه سیاسی این کشور است.
این عنصر زلمای خلیلزاد نام دارد .خلیلزاد که در
دوران جرج بوش به عنوان سفیر آمریکا در کابل و
بغداد فعالیت میکرد ،چهرهای امنیتی است که از
س��وی ترامپ به عنوان مشاور ویژه امور افغانستان
معرفی شده است .خلیلزاد در عین حال به گفته
کاخ سفید قرار است بین گروههای مختلف سیاسی
و شبهنظامیان مس��لح در افغانستان ارتباط برقرار
کند.

روبی��ن راف��ل ،دیپلمات ارش��د
آمریکایی و چهاردهمین سفیر ایاالت
متح��ده در تونس درب��اره خلیلزاد
میگوید در حال حاضر گفتوگو با
طالبان اولویت اصلی آمریکاییهاست
و نبای��د اج��ازه داد افغانس��تان به
س��وریهای جدید مبدل ش��ود ،این
در حالی اس��ت که افغانس��تان در
حال حاضر تحت اش��غال نیروهای
آمریکایی است و این نکته مسالهای
است که در تحلیل مسائل این کشور
باید آن را در نظر گرفت.
افغانس��تان از س��ال  2001و
پس از حمالت  11س��پتامبر محور
اصلی سیاس��ت خارج��ی آمریکا به
ش��مار میرود .از محور افغانس��تان
آمریکاییها قادرند تمام قدرتهای
منطق��های و جهان��ی را متاث��ر
کنند .روس��یه ،چین ،هن��د ،ایران،
پاکس��تان و حتی عربستانسعودی
و پادشاهیهای فاس��د عربی همگی در این کارزار
دخالت دارند به طوری که آمریکاییها با اس��تفاده
از اهرمهای��ی چون ایجاد ناامن��ی از طریق تزریق
تروریس��تها و راهبرد حضور نامحدود نظامی در
این کش��ور و گفتوگوی س��اختگی ب��ا طالبان و
جریانهای بیش��مار تکفیری -سلفی ،قصد دارند
تاثیرگ��ذاری خ��ود را در س��طوح کالن و خرد با
راهبردهای میانمدت و بلندمدت بر منطقه حفظ
کنند.
طالب��ان و جریانه��ای دیگ��ر همانط��ور که
نقشههای پنتاگون نشان میدهد بیش از نیمی از
افغانستان را در اختیار دارند ،نه حاضر به عقبنشینی
هستند و نه حاضرند در قدرت با آمریکاییها توافق
کنند ،به همین جهت بحث گفتوگو نوعی نمایش
برای سرگرم کردن افکار عمومی آمریکاست که 17
سال است با اخبار متعدد جنگ مواجه هستند.

آمریکا به دنبال جنگ دیگری در بالکان

یانکیها دولتهای لیلیپوتی را به جان هم خواهند انداخت
در حالی که تحوالت در بالکان به سمت درگیری
پیش میرود ،روسیه و آمریکا در  2محور مقدونیه
و کوزوو امکان هرگونه مذاکره را مردود میدانند
گروه بینالملل« :جمیز بیکر» وزیر خارجه آمریکا سال  1991گفت ما حتی
یک قالده سگ هم در این درگیری نداریم .منظور او درگیریهای بود که در
یوگسالوی سابق رخ داد و منجر به این شد که کشورهای صربستان ،بوسنی
و هرزگوین ،مقدونیه ،مونتهنگرو ،کرواسی ،اسلونی و جمهوری خودخوانده
کوزوو از آن س��ر برآورند .تحلیلها بس��یاری وجود دارد که نشان میدهد
آمریکاییها در فروپاشی بزرگترین امپراتوری صنعتی و نظامی بلوک شرق
نقش بسزایی داشتند .خرد کردن یوگسالوی و عدم تمرکز صنایع میان این
کشورها منجر به ضعیفتر شدن هر روز آنها شد و غرق کردن آنها در شاکله
اتحادیه اروپایی و ناتو به عنوان بدهکارترینها ،فاسدترینها و در عین حال
نیازمند به اصالحات بنیادین ،آنها را در موضع ضعف حداکثری فرو برد.
ام��ا در حال حاضر چ��را آمریکاییها در حالی که پوتی��ن قصد دارد به
صربستان سفر کند به دنبال ماجراجویی جدید در بالکان هستند؟
ج��ان بولتون  27س��ال پس از اظهارنظر جیمز بیکرگفته اس��ت ما در
تقس��یمات ارضی میان کوزوو و صربستان دخالتی نمیکنیم در حالی که
قیچی کردن کوزوو از نقشه صربستان را میتوان یکی از راهبردهای سازمان
سیا در عملیات خارجیاش علیه صربها دانست.
آمریکاییها در خاک اروپا نیازمند حیاط خلوتی هس��تند که بتوانند به
دور از چشم انظار ،آموزش نظامی ،اتاق عملیات جاسوسی و حتی فرماندهی
اقدامات خرابکارانه را طراحی و اجرا کنند .طراحی این مرکز در بخشهایی
خاورمیانه گروه بینالملل :رژیم کودککش
سعودی در جدیدترین اقدامات
در زمینه سنگاندازی در مسیر مذاکرات مربوط
به بحران یمن ،شکست مذاکرات ژنو درباره صلح
در این کش��ور را رق��م زد؛ زیرا ائتالفی که ریاض
آن را رهبری میکند به هواپیمایی که قرار بود از
عمان در فرودگاه صنعا فرود بیاید و هیات انصاراهلل
را ب��ه ژنو منتقل کن��د ،اجازه پرواز ن��داد .بر این
اساس ،مارتین گریفیتس ،فرستاده ویژه سازمان
ملل متحد به یم��ن اعالم ک��رد مذاکرات میان
گروههای یمنی که قرار بود پنجشنبه در ژنو برگزار
ش��ود ،به تعویق افتاده است .سازمان ملل متحد
یکی از بازیگرانی اس��ت که طی  42ماه گذشته
همواره تالش کرده اس��ت نقش میانجی را میان
گروههای یمنی ایفا کند .مهمترین عامل تعویق
این مذاکرات مربوط به کارشکنی ائتالف سعودی
اس��ت ،زیرا با وجود اینکه ش��ورای عالی سیاسی
جنب��ش انصاراهلل اعالم کرد هی��ات این جنبش
در مذاک��رات ژنو حضور پی��دا میکند اما ائتالف
س��عودی به هواپیمایی که قرار ب��ود از عمان در
فرودگاه صنعا فرود بیاید و هیات انصاراهلل را به ژنو
منتقل کند ،اجازه پرواز نمیدهد .ائتالف سعودی
پیش از این نیز این ترفند را در دیگر مذاکراتی که

که عضوی از اتحادیه اروپایی به شمار میروند امکانپذیر نیست ،به همین
دلیل حضور کوزوو دور از چشمان دیگران ،مسالهای است که باعث شده آنها
آن را اجرایی کنند و روسیه نیز با دقت متوجه آن است.
ساختار سیا و به واسطه آن نشریه «فارین پالسی» تالش
میکند تاکید کند دخالت نکردن دولت ترامپ در منازعه
مرزی میان کوزوو و صربستان میتواند فجایع دهه 90
را تک��رار کند ،چرا که صحبتهای جیمز بیکر چراغ
سبزی به میلوش��ویچ برای درگیریهای خونین در
کرواسی و بوس��نی و هرزگوین بود .نباید فراموش
کرد که مسائل در بالکان میان صربستان و کوزوو و
حتی درگیریهای مرزی میان اسلونی و کرواسی
عمال گره کوری خورده اس��ت ،چرا که صربها
حاضر به رس��میت ش��ناختن کوزوو نیستند
و اروپای متحد تحم��ل جدایی صربها را از
سلطه خود ندارد.
منطق نش��ان میدهد هی��چ تفاهمنامه
مرزی میان صربستان و کوزوو بسته نخواهد شد
و آنها در شرایط خاکستری نیز نمیتوانند حیات
خود را ادامه دهند.

تداوم بنبست سیاسی در یمن با کارشکنی رژیم سعودی

مذاکرات صلح در ژنو به تعویق افتاد
قرار بود در ژنو برگزار شود به کار گرفته بود .عالوه
بر این ،عربس��تان و متحدانش اکنون به واسطه
هدف قرار دادن مکرر کودکان و زنان تحت فشار
افکار عمومی قرار دارند و تمایلی ندارند مذاکرات
میان گروههای یمنی در چنین ش��رایطی برگزار
شود ،بنابراین برگزار نش��دن مذاکره را سازگار با
منافع خود میدانند .اگرچه مذاکره میان گروههای
یمنی به تعویق افتاده اس��ت اما به نظر میرسد
حتی در ص��ورت برگزاری این مذاکرهها در زمان
دیگری ،باز هم نمیتوان امیدوار بود که مذاکرات
اینچنینی گرهگش��ای بحران کنونی یمن باشد،
زیرا س��ازمان ملل متحد نمیتواند ضمانتی برای
اجرای توافقهای احتمالی در مذاکرهها ایجاد کند.
محمد عبدالسالم ،رئیس هیات یمنی در مذاکرات
ژنو پ��س از تعویق این مذاکرات گفت :س��ازمان
ملل تاکنون هیچی��ک از وعدههای خود را درباره
تسهیل در بازگشت زخمیها و یمنیهای خارج
از یمن عملی نکرده اس��ت .این اقدام عربس��تان
درحالی است که این کشور و متحدانش با تشدید

هدف قرار دادن کودکان و زنان یمنی بر ش��دت
جنایتش��ان در یمن در ماههای اخیر افزودهاند.
در ادامه پاسخ به جنایات عربستان ،یگان موشکی
ارت��ش و کمیتههای مردمی یم��ن اعالم کردند،
پنجشنبه با  2فروند موشک بالستیک بومی از نوع
بدر یک ،فرودگاه جیزان را هدف قرار دادهاند .یگان
موشکی ارتش و کمیتههای مردمی یمن پیشتر
هم پاالیشگاه شرکت ملی نفت عربستان (آرامکو)
و کارخانه پتروشیمی جیزان را با  4فروند موشک
بدر یک هدف قرار داده بودند .مجموع موشکهای
بالستیکی که انصاراهلل تاکنون به عربستان شلیک
کرده تا روز چهارش��نبه به  191موش��ک رسید.
ارتش و کمیتههای مردمی یمن تقریبا به صورت
روزان��ه عمق خاک عربس��تان را با موش��کهای
بالس��تیک هدف قرار میدهند ک��ه این اقدام در
واکنش به تجاوز ائتالف سعودی به یمن و هدف
قرار دادن غیرنظامیان این کش��ور با تس��لیحات
غربی انجام میش��ود .در همین راس��تا ۱۶ ،نهاد
انس��انی بینالمللی در نامهای به امانوئل مکرون،
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عمرانخان :در هیچ جنگی
مشارکتنمیکنیم

نخس��توزیر جدید پاکس��تان اعالم کرد
کش��ورش هرگ��ز در جن��گ هیچ کش��وری
مش��ارکت نخواهد کرد .عمرانخان در جریان
سخنرانیاش در مراسمی که توسط ارتش این
کشور برگزار شده بود ،گفت« :ارتش پاکستان به
بهترین نحو با رویکرد عدم مداخله در سیاست
عم��ل میکند .چنین مداخل��های میتواند به
تخریب نهادها منتهی شود» .نخستوزیر جدید
پاکس��تان افزود« :سیاس��ت دولتش بر بهبود
اوضاع اقتصادی و تقویت وحدت داخلی متمرکز
خواهد شد» .عمرانخان منتقد اصلی مشارکت
پاکستان در جنگ ائتالف عربی تحت رهبری
سعودی علیه یمن بود.

تحریم جدید آمریکا
علیه کرهشمالی

وزارت دادگس��تری آمری��کا ی��ک هک��ر
کرهش��مالی را به حمالت سایبری به شرکت
سونی و اداره خدمات بهداشتی انگلیس متهم
ک��رد .آمری��کا همچنین یک ش��هروند و یک
ش��رکت کرهش��مالی را تحریم کرد .پيشتر،
دونالد ترامپ ،رئيسجمهور آمريکا در یادداشتی
به کنگره ،کرهشمالی را «تهدیدی غیرمعمول
و فوقالعاده» علیه کشورش خواند و تحریمها
علیه پیونگیانگ را به مدت یک س��ال دیگر
تمدید کرد .بر اساس فرمان ترامپ« ،وضعیت
فوقالعاده ملی» علیه کرهشمالی و تحریمهای
ش��دید اقتصادی ضد پیونگیانگ تا یک سال
دیگر تمدید ش��ده اس��ت .تمدید تحریمهای
کرهش��مالی در حالی است که ترامپ پیشتر
اع�لام کرده بود دیدارش با کی��م جونگ اون،
رهبر کرهش��مالی در س��نگاپور به تهدیدهای
هس��تهای پیونگیانگ علیه آمریکا پایان داده
است.

ضربه سنگین پاراگوئه
بهصهیونیستها

پاراگوئه ب��ا بازگرداندن س��فارتخانهاش از
قدس اش��غالی به تلآویو ،ضربهای سنگین به
بنیامیننتانیاهو،نخستوزیررژیمصهیونیستی
وارد ک��رد .پاراگوئ��ه مه  2018پ��س از انتقال
س��فارتخانههای گواتماال و آمری��کا به قدس
اش��غالی ،س��فارت خود را از تلآویو به قدس
منتقل کرد اما روز چهارشنبه وزیر خارجه آن
اعالم کرد کشورش تصمیم گرفته است سفارت
خ��ود را از قدس به تلآوی��و بازگرداند .مجمع
عمومی سازمان ملل  ۲۱دسامبر  2017با ۱۲۸
رأی مواف��ق ۹ ،رأی مخالف و  ۳۵رأی ممتنع،
قطعنامهای را علیه اقدام یکجانبه ترامپ در به
رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم
صهیونیستی و انتقال سفارت آمریکا به این شهر
به تصویب رساند.

هشدار مسکو
به نیروهای آمریکایی در سوریه

رئیسجمهور فرانس��ه از وی خواس��تند حمالت
ائت�لاف عربی در یمن را که غیرنظامیان را هدف
قرار میدهد به صورت علنی محکوم کند .در این
نامه آمده است :ما بار دیگر از فرانسه میخواهیم
فروش سالح به عربستان و امارات را متوقف کند،
چراکه به نظر میرس��د عربستان و امارات از این
تجهیزات در جنگ یمن اس��تفاده میکنند .بین
شرکای اروپایی شما آلمان ،بلژیک ،هلند ،سوئد و
اسپانیا میزان فروش سالحهایشان به طرفهای
درگیر در یمن را کاهش دادهاند.
■■آگوست؛ خونینترین ماه یمنیها

محسن صدیقی ،مدیر س��ازمان امدادرسانی
آکس��فام در یمن در بیانیهای اظهار داش��ت :بر
اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان نظارت
بر آثار جنگ بر غیرنظامیان سازمان ملل ،در  ۹روز
اول ماه آگوست گذشته بیش از  ۴۵۰غیرنظامی
از جمل��ه  ۱۳۱کودک جان باختند .این در حالی
اس��ت که فقط در  ۳۱همین م��اه بیش از ۹۸۱
غیرنظامی از جمله  ۳۰۰کودک کشته و زخمی
ش��دند .صدیقی گف��ت :قتلع��ام و هدفگیری
غیرنظامیان و آنچه در یمن اتفاق میافتد« ،فصلی
ش��رمآور از بحث دوگانه دیپلماتی��ک و فریب و
ریاکاری است».

روس��یه در هفته گذش��ته  2بار به ارتش
آمریکا هشدار داده است که نیروهایش همراه
یگانهای ارتش س��وریه در تدارک حمل ه به
منطقهای هس��تند که دهها نف��ر از نیروهای
آمریکایی آنجا مس��تقر ش��دهاند .آمریکا در
عی��ن حال اعالم نک��رده چطور روس��یه در
زمینه چنین اقدامی به آمریکا هش��دار داده
اس��ت .شبکه خبری س��یانان با اعالم این
خب��ر به نقل از چندین نفر از مقامات دفاعی
آمریکایی نوشت روس��یه اعالم کرده در این
منطقه ش��بهنظامیانی حضور دارند که مورد
حمای��ت نظامیان آمریکایی ق��رار دارند .این
موضعگیری روس��یه نگران��ی آمریکا مبنی
بر در مع��رض خطر قرار گرفت��ن نیروهای
این کش��ور را تش��دید کرده است و هشدار
نیروهای آمریکا به روسیه را در زمینه اینکه
حضور نظامی آمریکاییها را تهدید نکند ،به
دنبال داشته است.

حکم اعدام
در انتظار  21زندانی بحرینی

س��ازمان حقوق بش��ری «ریپریو» مستقر
در لن��دن اعالم کرد 21 :نفر در بحرین منتظر
اجرای حکم اعدامند که بسیاری از آنها زندانیان
سیاسی هستند .در این گزارش آمده است :ماهر
الخباز ،محمد رمضان و حسین موسی زندانیانی
هس��تند که هر لحظه امکان اعدام آنها وجود
دارد .س��ازمان حقوق بش��ری ریپریو در ادامه
افزوده است :این سه تن زیر شکنجه مجبور به
اعترافات دروغین شدند که دادگاه با استناد به
این اعترافات علیه آنها حکم اعدام صادر کرده
است .این سازمان حقوق بشری خواستار اجرای
تحقیق درباره شکنجه و اعترافگیری اجباری
از این محکومان شد که به اعدام محکوم شدند.
ریپریو از پادشاه بحرین و مقامهای این کشور
خواس��ته اس��ت همه احکام اعدام را متوقف و
مجازات اعدام در این کشور را ممنوع کنند.

