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گزارش روز
گرفتاری ترامپ در تار عنکبوت «تبانی»

«جرج دروغگو» اعتراف کرد

سعودیها و آمریکاییها در آشوبهای خونین بصره دست دارند

انگشت اتهام عراقیها به سوی بعثیها

گ�روه بینالمل�ل :بص��ره در جنوب
عراق از اواخر تیرماه گذش��ته ش��اهد
تظاهراتهای��ی در اغل��ب مواقع توأم
با خش��ونت در اعتراض به قطع برق،
کمبود آب آشاميدنی و ديگر مشکالت
اقتص��ادی ب��وده و ای��ن اعتراضات از
سهش��نبه هفته گذشته تشدید شده
اس��ت .طبق اعالم منابع رس��می در
عراق ،طی یک هفته اخیر در جریان
این ناآرامیها دستکم  11نفر کشته
و دهها تن زخمی شدهاند .این استان
عمدتا شیعهنش��ین دارای جمعیتی
بال��غ بر  2میلی��ون نفر اس��ت که از
س��وءخدمات دولتی بویژه بحران آب
و برق و بی��کاری جوانان رنج میبرد.
طبیعتا دولت عراق مسؤول رسیدگی
به مطالبات ش��هروندان عراقی است
و این انتظار م��یرود که نوک پيکان
معترض��ان به س��مت دول��ت حیدر
العبادی و اعضای کابینهاش باشد اما
در روزهای گذش��ته ع��دهای از معترضان به دفاتر
گروههای وابسته به حشدالشعبی در بصره که نقش
بارزی در نبرد علیه تروریسم داعشی داشتند و نیز
به کنس��ولگری ایران در این شهر حمله کردند که
اين اقدامات با استقبال رسانههای سعودی روبهرو
شده است .اين تحرکات و حمالت مشکوک به دفاتر
حشدالشعبی در بصره در ش��رايطی است که این
تشکل مقاومت در دولت حضور ندارد و مسؤوليت
مش��کالت اقتصادي بصره به عهده دولت العبادی
است .با توجه به اینکه وزیر آبرسانی کابینه العبادی
از جریان صدر اس��ت ،میتوان این سوال را پرسید
که چرا دفاتر جریان صدر و دفاتر نخس��توزیر به
آتش کشیده نشد؟ به همين علت به نظر میرسد
دس��تهایی در وراي اين حمالت مشکوک وجود
دارد که س��عي میکند همزمان ب��ا تالشها براي
تعيين دولت جديد ،جاي��گاه گروههای عراقي که
از حشدالشعبی حمايت میکنند را تضعيف کند.
اين هدف دقيقا مطابق اس��ت با درخواست آمريکا
و عربس��تان برای انحالل حشدالش��عبی .اوج اين
حمالت مش��کوک را میتوان در به آتش کشيدن
کنسولگری ايران در بصره مشاهده کرد که بیتردید
ب��ا تالشهای جبهه متخاصم علیه محور مقاومت
بیارتباط نیست .مقامهای آمریکایی و سعودی بارها
ب��رای دور کردن ايران از عراق اظهارات بیاس��اس
و تحرکات مشکوکی داش��تهاند .با توجه به اينکه
واش��نگتن و ریاض از تخريب روابط تهران و بغداد
سود میبرند و بارها به طور علنی خواستار کاهش
روابط دو طرف ش��دهاند ،با قاطعیت میتوان گفت
عوامل س��عودی و آمريکایی با نف��وذ در تظاهرات
مس��المتآميز م��ردم 2 ،ه��دف عم��ده را دنبال
میکنند؛ اختالفافکنی ميان گروههای شیعی عراق
و دور کردن احزاب سیاسی طرفدار حشدالشعبی
از قدرت و دور کردن عراق از ايران و از س��رگیری
طرح تجزيه اين کشور .موید این مقوله نیز این است
ی که عربستان گامهایی را
طی  2سال اخیر از زمان 
برای نزدیک شدن به بغداد برداشته ،اختالفات ميان
گروههای شيعي افزايش يافته است.

مقامه��ای عراقی همچنین اع�لام کردند روز
شنبه شماری از نیروهای امنیتی از بغداد به بصره
اعزام شدهاند و ش��ماری زیادی از نیروهای مبارزه
ب��ا تروریس��م در اطراف مقرهای دولت��ی ،بانکها
و موسس��ات دولتی در بصره مس��تقرند .به گفته
منابع آگاه امنیتی در داخل ش��هر بص��ره ،در این
ش��هر حکومتنظامی برقرار شده است .همچنین
بر اس��اس اخبار منتشر شده ،سرتیپ ستاد جاسم
السعدی ،رئیس پلیس بصره در پی حوادث جاری و
خشونتهایی که از چند روز پیش در این شهر رخ
داده است از سمتش برکنار شد.

بهدنب��ال آت��شزدن مقره��ای وابس��ته ب��ه

طبق اعالم یک منب��ع در فرودگاه بینالمللی
بصره ،روز شنبه گلولههایی به سوی این فرودگاه

■■اق�دام العبادی پس از تش�دید ناآرامیها در
بصره

تظاهرکنندگان همچنین خواس��تار
برآورده کردن خواستههای اهالی بصره
شدند.

■■واکنشهای داخلی به آشوبهای
بصره

حشدالش��عبی و کنس��ولگری ای��ران در بص��ره،
فرماندهی عملیات مش��ترک در عراق به نیروهای
امنیت��ی این کش��ور دس��تور داد ب��ا قاطعیت با
اغتشاش��ات در بصره برخورد و از نهادهای دولتی
و غی��ر دولت��ی حمایت کنن��د .حی��در العبادی،
نخس��توزیر عراق نیز جمعهشب پس از نشست
امنیتی با فرماندهی عملیات مشترک عراق درباره
تحوالت و ناآرامیهای اخیر بصره ،خواستار تقویت
نیروهای امنیتی در این شهر شد .العبادی همچنین
با صدور دستوری ،خواس��تار تحقیق از یگانهای
امنیت��ی مس��ؤول محافظت از نهاده��ای عراقی و
کنسولگری جمهوری اسالمی ایران در بصره شد.
از سوی دیگر ،بحران ایجاد شده در بصره که هنوز
الینحل باقی مانده است ،موجب شد پارلمان عراق
روز شنبه نشست فوقالعادهای را برای بررسی این
بحران برگزار کرد .در همین راستا« ،غانم حمید»
رئیس ش��ورای استانداری بصره از اهمیت نشست
فوقالعاده پارلمان درباره وضعیت این استان کاست
و تاکی��د کرد نمیتوان به آن اعتماد کرد .حمید با
انتقاد از سیاستهای حیدر العبادی ،نخستوزیر و
فرماندهی کل نیروهای مس��لح گفت :او بخشی از
توطئهای است که بصره با آن مواجه است .العبادی
ب��ه دلیل امروز و فردا کردن در اجرای وعدههایش،
مس��ؤول همه خرابکاریهای شکل گرفته در این
استان است.
ت نظامی در بصره
■■اعالم حکوم 

■■بیانیه گردانندگان تظاهرات درباره آشوبها

کرهشمالی  70ساله شد

رودست اون به ترامپ

گروه بینالملل :رئیسجمهوری
کره
آمریکا انتظار آن را نداش��ت که
کرهش��مالی تا این اندازه در آس��تانه  70سالگی
حیات��ش از الک انزوا بی��رون بیاید .آمریکاییها
براس��تی در خروج از انزوای کرهش��مالی نقش
فعال��ی ایفا کردند اما س��ناریوی ب��ازی همانند
آنچه در کتاب خانه پوش��الی به آن اش��اره شده
اس��ت ،همواره در دستان کسی که مهره سفید
ش��طرنج را حرکت میدهد مش��خص نمیشود
و آمریکاییها عمال در راهبرد ضد کرهش��مالی
خود شکس��ت خوردهاند .دیدار ترامپ و کیم با
توان حداکثری ماش��ین رسانهای ایاالت متحده
تبلیغ ش��د اما نه دس��تاوردی داش��ت و نه این
نمایش اکنون همانند گذشته مخاطبانی دارد .از
سوی دیگر دوستان کرهشمالی فصل جدیدی از
مناسبات سیاس��ی را با این کشور آغاز کردهاند
و رئیس س��نای روس��یه قرار اس��ت ب��ا رئیس
کرهشمالی در پیونگیانگ دیدار کند 9 .سپتامبر

در واکن��ش به اتفاق��ات اخیر در
بصره ،آیتاهلل س��یدکاظم حائری از
مراجع تقلید عراق گفت :حق ش��ما
تظاهرکنندگان است که خواستههای
مشروع و قانونی خود را مطالبه کنید.
حائ��ری تاکی��د کرد :باید از توس��ل
به هرگون��ه اقدام خش��ونتآمیز در
تظاهرات خودداری کرد و با برگزاری
متمدنان��ه راهپیمای��ی و اعتراضات
همگانی مسالمتآمیز ،خواستههای
خ��ود را پیگیری کنیم .س��یدعمار
حکی��م ،رهبر جری��ان حکمت ملی
عراق نیز تعرض به سرکنس��ولگری
جمهوری اس�لامی ایران در بصره و
سایر مراکز و دفاتر حزبی و دولتی را
بشدت محکوم کرد .حکیم جمعهشب در بیانیهای
نس��بت به حوادث اخیر بصره ابراز نگرانی کرد و
گفت اکنون کش��ور در سراشیبی خطرناکی قرار
دارد ک��ه نیازمند تأمل و دقت نظ��ر واقعگرایانه
اس��ت .نوری المالکی ،رئیس ائتالف دولت قانون
عراق در واکنش ب��ه اتفاقات اخیر در بصره ،اقدام
دستگاههای امنیتی در این زمینه را کند و ضعیف
دانست .شیخ قیس الخزعلی ،دبیرکل عصائب اهل
الحق عراق نیز اظهار داش��ت آشوبگران در بصره
اهداف خاصی دارند که با اصل درخواست و هدف
تظاهرکنن��دگان در تض��اد اس��ت .وی گفت :اگر
اعتراضها به کمبود آب اس��ت همه میدانند که
وزیر آبرسانی کابینه از جریان صدر و نفر اول دولت
هم حیدرالعبادی است ،پس چرا دفاتر جریان صدر
و دفاتر نخستوزیر به آتش کشیده نشد .دبیرکل
عصائ��ب اهل الحق عراق گفت :م��ا که در دولت
نقشی نداریم چرا باید دفاترمان سوزانده شود؟ وی
تأکید کرد :اوضاع به بنبست رسیده است و حیدر
العبادی باید اس��تعفا کند .وی افزود :آمریکا طرح
تجزی��ه عراق را مدیریت میکن��د و حوادث اخیر
بصره این مس��أله را آشکار کرد .همچنین ائتالف
البناء وابسته به هادی العامری و نوری المالکی از
حیدر العبادی ،نخستوزیر عراق خواستند فورا به
بص��ره برود .این ائتالف در بیانیهای آورده اس��ت:
ما با نگرانی وضعیت شهر بصره را دنبال میکنیم
و میبینی��م برخی ب��ا حمایت خارجی س��وار بر
موج تظاهرات ش��ده و آن را تبدیل به غارتگری،
اغتش��اش ،آتش زدن دفاتر اح��زاب و خرابکاری
میکنند .احساس مسؤولیت به ما حکم میکند با
تمام ابزارهای قانونی بر دولت و نخستوزیر فشار
بیاوریم تا به خواس��تههای تظاهرکنندگان جامه
عمل بپوشاند و راهحلهای فوری ارائه کند.
از سوی دیگر گردانهای سیدالشهدا در عراق،
گروه تروریس��تی داعش را عامل حمالت اخیر به
دفاتر این گروه در استان بصره معرفی کرد .ابوآالء
الوالئی ،دبیرکل گردانهای سیدالش��هدای بصره
تاکید کرد :داعش��یها ب��ه دفاتر ما در بصره حمله
کردند .وی با بیان اینکه بزودی اقدام قاطعانهای در
جنوب عراق انجام خواهد شد ،گفت داعشیها دفاتر
گردانهای سیدالشهدا را به آتش کشیدند.
حمله آشوبگران به ساختمانهای دولتی در بصره

گروه بینالمل�ل :دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمری��کا در مقاب��ل سیاس��تهای بینالمللی
جهان��ی کمی کن��د و بعض��ا بیتدبیر عمل
میکن��د NPR .در ای��ن ب��اره مینویس��د:
تحقیق��ات درباره نقش روس��یه در انتخابات
آمریکا و مس��اله «تبانی» در این انتخابات که
منجر به پیروزی ترامپ ش��د سناریویی است
که ظاهرا هر روز ابعاد جدیدی از آن منتش��ر
میشود و حتی دستگاه امنیتی آمریکا هم از
ابعاد اجتماعی انتش��ار برخی اتهامات ترسی
ندارد .در حال حاضر هر چند آمریکای ترامپ
ب��ا تبلیغات عموم��ی و ایجاد اش��تغال افکار
عمومی را هدایت میکند اما گروههای قدرت
در این کش��ور ظاهرا عقب نشسته و خواهان
به زیر کشیدن ترامپ هستند .تحقیقات تیم
مولر اما وارد بخش تاریک پرونده ترامپ شده
اس��ت و دستگیری و زندانی ش��دن  14روزه
«جرج پاپاندئوس» به جرم دروغ گفتن به تیم
تحقیقات افبیای در حمایت از ترامپ فصل
جدیدی از این پرونده را گش��وده که میتواند
وضعیت ترامپ را در الیههای باالی بروکراسی
آمریکایی سختتر از گذشته کند .ترامپ برای
رهای��ی از این ش��رایط نیازمن��د اقداماتی در
سطح بینالمللی است ،زیرا توانایی کافی برای
اعمال نف��وذ و تخریب مخالفانش را ندارد ،به
همین جهت مجبور است برای آنکه در سطح
بینالملل��ی هرج و مرج جدیدی را ایجاد کند
دست به کارهایی بزند که در عرف بینالمللی
با اعتراضات فراوانی رو به رو تدبیر و توس��ط
رس��انهها به تمس��خر گرفته میشود« .جرج
دروغگو» گفته است یک میهنپرست واقعی
است و برای آنکه به خاطر ترامپ دروغ گفته
است پش��یمان اس��ت و دادگاه او را به 200
س��اعت کار اجباری و پرداخت جریمه نقدی
متهم کرده است.
«جرج دروغگو» در همین حال با افرادی
که رابط روسیه بودهاند پس از پیوستن به تیم
ترامپ مالقات کرده اس��ت و مخالفان ترامپ
ت�لاش میکنند این موضوع را نش��انهای در
نظ��ر بگیرند که به معنی دخالت روس��یه در
انتخابات آمریکایی اس��ت .بارها گزارشهایی
منتشر شده است که اگر روسیه امکانات فنی
پیش��رفته ضدآمریکایی را در اختیار داش��ته
باش��د که بتواند علیه نظام انتخاباتی آمریکا
اقدام کند ،بنابراین تمام ادعاهایی که تاکنون
درب��اره نفوذناپذیری س��امانههای آمریکایی
منتشر یا ادعا شده است غلط و دروغپراکنی
اس��ت .در همی��ن ح��ال و در حال��ی که به
انتخابات می��اندورهای کنگره آمریکا نزدیک
ی شویم تمام شخصیتهای کلیدی احزاب
م
سیاس��ی برای تاثیرگذاری ب��ر این انتخابات
وارد عرصه شدهاند .ساعات اولیه صبح شنبه
ب��اراک اوباما ،رئیسجمهوری س��ابق آمریکا
به ایراد س��خنرانی پرداخت .اوباما که پس از
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور
آمری��کا در س��ال  2016کمتر به اظهار نظر
سیاس��ی پرداخته بود ،در دانشگاه ایلینوی،
با تش��ویق طرفداران حزب دموکرات به رای
دادن در انتخابات میاندورهای کنگره ،نسبت
به ش��رایط خطیر کنونی در آمریکا هش��دار
داد .در حالی ک��ه دموکراتها قصد تصاحب
اکثریت کرس��یهای کنگره را دارند ،اوباما به
عنوان چهره ش��اخص حزب که برای  2دوره
متوالی رئیسجمهور بوده اس��ت ،بر شرایط
حس��اس کنونی و لزوم ش��رکت در انتخابات
روز شش��م نوامب��ر تاکید کن��د .دموکراتها
برای تصاحب اکثریت کنگره باید  23کرسی
را در مجل��س نمایندگان و  2کرس��ی را در
مجلس سنا از آن خود کنند .کسب اکثریت
کرسیها حزب دموکرات را قادر خواهد کرد
جل��وی برنامههای دولت ترام��پ را گرفته و
تحقیقات کنگ��ره درباره دولت کنونی را آغاز
کند« .کیتی هیل» سخنگوی اوباما اعالم کرد
رئیسجمهور س��ابق قصد دارد در انتخابات
می��اندورهای کنگ��ره از فعالیته��ای حزب
متبوعش حمایت کند .این نخس��تین بار در
تاریخ آمریکاست که رئیسجمهوری پیشین
در سال دوم ریاستجمهوری حزب رقیب به
انتقاد واضح از سیاستهای رئیسجمهور در
حال خدمت میپردازد.

وطن امروز

 1948بود که کرهش��مالی اعالم استقالل کرد و
کش��وری به این نام بر نقشه جغرافیای سیاسی
جه��ان نقش بس��ت ،ای��ن در حالی اس��ت که
روزنامهنگاران و خبرنگاران بیشماری به مراسم
رژه ارتش کرهشمالی و روز ملی این کشور دعوت
ش��ده و رژه خیرهکنندهای را برگزار کردهاند .در
حالی که کمت��ر از  3ماه پیش بود که ترامپ با
اون در س��نگاپور دیدار ک��رد و تصور عمومی بر
ای��ن بود که رئیسجمهوری آمریکا قادر اس��ت
مس��یر تحوالت ش��بهجزیره را تغیی��ر دهد ،در
حالی که ابتکار عم��ل در این منطقه اکنون در
اختی��ار چین و روس��یه اس��ت .در همین حال
والنتینا ماتوینکو ،رئیس سنای روسیه قرار است
با رهبر کرهشمالی دیدار کند .این مالقات پیش
از مالقات رئیسجمهوری روس��یه با اون ترتیب
داده ش��ده است .رسانههای روسی در این رابطه
میگویند ماتوینکو نامه رئیسجمهوری روسیه
به اون را به وی تحویل میدهد.

و در نزدیک کنسولگری آمریکا و فرودگاه سقوط
کرد و هیچ تلفات جانی یا خسارت مالی به همراه
نداش��ت .به گفت��ه این منبع ،مح��ل اصابت این
گلولهها دور از س��اختمان مسافران و دور از محل
اس��تقرار هواپیماها بود و هیچ تلفاتی و خساراتی
ب��ه هم��راه نداش��ت و فعالیت ف��رودگاه به حال
طبیعی خ��ود ادامه دارد .این منب��ع احتمال داد
این گلولهها کنسولگری آمریکا را که در نزدیکی
فرودگاه است هدف قرار داده بود .گزارشها حاکی
است معترضان خشمگین همچنین روز گذشته
به می��دان نفتی غ��رب القرنه  2هج��وم بردند و
ش��ماری از کارگران آن را به گروگان گرفتند .این
تحوالت در حالی رخ داد که گردانندگان تظاهرات
اعتراضی در بصره طی اطالعیهای ،سوءاس��تفاده
آش��وبگران از مطالبات خود را محکوم کردند .در
این اطالعیه که جمعهشب منتشر شد ،آمده است:
تظاهرات ما مسالمتآمیز بود اما عدهای آشوبگر و
مرتبط با جریان بعث و گروه تروریستی داعش آن
را از مسیرش منحرف کردند و با سوزاندن ادارات
و س��ازمانهای دولتی خس��ارات بس��یاری به بار
آوردند .در بخش دیگر این اطالعیه آمده است :به
همه شهروندان در بصره اعالم میکنیم روز شنبه
[دیروز] هیچگونه تظاهراتی از س��وی مردمی که
خواستار مطالبات قانونی از دولت هستند ،برگزار
نخواهد ش��د تا نیروهای نظامی فرصت داش��ته
باش��ند عناصر نفوذی بعثی و داعش را شناسایی
و دستگیر کنند.
■■تظاهرات همبستگی با بصره در نجف و کاظمین

همزمان با تظاهرات در استان بصره ،شهر نجف
عراق جمعه ش��اهد تظاهرات مردم��ی در میدان
«العشرین» به منظور همبستگی با تظاهرکنندگان
بصره بود .ب��ه همین منظ��ور ،خیابانهای اطرف
س��اختمان فرمانداری نجف ش��اهد تدابیر شدید
امنیتی از جمله بستن خیابانها و ایجاد موانع بود.
در همین راستا ،مجموعهای از اهالی کاظمین نیز
به منظور همبستگی با اهالی بصره به سمت مرقد
امام کاظ��م(ع) راهپیمایی کردن��د .طبق گزارش،
تظاهرکنندگان در کاظمین روند کنونی سیاس��ی
و جلس��ات پارلمان عراق را که در سایه باال گرفتن
بحران در شهر بصره برگزار میشود ،محکوم کردند.

انتخابات پارلمانی سوئد امروز برگزار میشود

ترس اتحادیه اروپایی از پیروزی وایکینگها

اسکاندیناوی گروه بینالملل :جیمی آکسون،
رهبر  39س��اله حزب دموکرات
س��وئد که یک جریان راستگرای افراطی است از
نظر پوش��ش و شمایل به پوپولیستهای تازه به
قدرت رس��یده در جنوب اروپا ش��باهت بسیاری
دارد؛ از ک��راوات اس��تفاده نمیکند ،ریش��ش را
نمیتراش��د و حتی کت و ش��لوار گرانقیمت به
تن نمیکند و در ش��هرهای کوچک و آیکونیک
س��وئد در تجمعات کوچک سخنرانی میکند و
در حالی که تصویر کارتپستالی از ساحل جنوبی
س��وئد دیده میش��ود و ماهیگیران به ساحل باز
میگردند ،نفسها در اتحادیه اروپایی در س��ینه
حبس ش��ده اس��ت .امروز یکش��نبه قرار است
سیونهمین انتخابات پارلمانی سوئد برگزار شود و
این کشور عمال شاهد نوعی صفکشیهای جدید
سیاسی است .در این صفکشیهای جدید دیگر
سوسیال -دموکراتها و جریانهای مرکزی قادر
نیستند به تنهایی قدرت را میان خود تقسیم کنند

و ی��ک برادر کوچکتر و س��مج هم به جمع آنها
اضافه شده است .از دیگر مسائل حائز اهمیت آن
است که از س��ال  1917حزب سوسیال میانهرو
توانسته اس��ت در تمام انتخاباتهای سوئد مقام
نخس��ت را کسب کند .این حزب مبتکر سیستم
اقتص��ادی ضد تبعیض و حامی برابری اجتماعی
اس��ت و تاکنون سوئدیها به آن اعتماد کردهاند.
اما پاشنه آشیل این حزب مانند دیگر جریانهای
صاحب قدرت سنتی در اروپا تنها یک چیز است
«مهاجرت» .دولتهای اروپایی اکنون برای حفظ
خود مجبورند سیاستهای مهاجرتیشان را تغییر
داده و برخالف سیاستهای کلی اتحادیه اروپایی
حرکت کنند .در همی��ن حال آلمان هم مجبور
ش��ده اس��ت تمام مهاجران افغان خود را به مبدا
بازگرداند تا شاید کمی از خشم عمومی مردم که
فریادهای ضد آنگال مرکل را سر میدهند ،بکاهد.
سوئد وضعیت بهتری ندارد و حضور راستگرایان
میتواند پایههای اروپا را به لرزه در بیاورد.
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افزایش شمار شهدای راهپیمایی
بازگشت به  173نفر

وزارت بهداش��ت فلس��طین اعالم ک��رد در
حمل��ه نیروهای اش��غالگر به فلس��طینیها در
بیستوچهارمین جمعه تظاهرات بازگشت یک
کودک فلسطینی شهید و حدود  ۴۰۰تن دیگر
زخمی شدند .طبق گزارش رسانههای فلسطینی،
تظاهرکنن��دگان روز جمع��ه در اردوگاهه��ای
بازگشت در شرق غزه عروسکهای دونالد ترامپ،
رئیسجمه��وری آمریکا را آت��ش زدند و جوانان
فلسطینی توانس��تند از حد فاصل شرق البریج
عبور کرده و به مرزهای س��رزمینهای اش��غالی
حملهور شوند .ش��اهدان عینی نیز اعالم کردند
تظاهراتکنندگان یک پهپاد اسرائیلی را که اقدام
به شلیک گاز اشکآور در نزدیکی منطقه ملکه در
شرق غزه میکرد ،س��اقط کردند .بر این اساس،
تا این لحظه  ۱۷۳فلسطینی در تظاهرات بزرگ
بازگشت که از  ۳۰مارس گذشته آغاز شده است،
به شهادت رس��یده و بیش از  ۱۹هزار نفر دیگر
زخمی شدهاند.

حکم اعدام برای  75اخوانی در مصر

دادگاه مص��ر دیروز حک��م اعدام  ۷۵متهم
پرون��ده تحصن ه��واداران مرس��ی در میدان
رابعهالعدوی��ه در س��ال  ۲۰۱۳را ص��ادر کرد.
دادگاه ،محمد بدیع رهبر اخوانالمسلمین و ۴۷
نفر از متهمان این پرونده را به حبس ابد محکوم
کرد .همچنین  ۳۷۴متهم این پرونده نیز به ۱۵
سال حبس محکوم شدند ۱۴ .آگوست ۲۰۱۳
ارتش مصر به فرماندهی «عبدالفتاح السیسی»
وزیر دفاع وقت این کشور به هواداران مرسی که
در اعتراض به ع��زل وی از قدرت در  2میدان
رابع��ه العدویه و النهضه تحصن ک��رده بودند،
حمله کرد که در نتیجه آن  ۶۳۲نفر کش��ته و
شمار زیادی نیز زخمی شدند.

شیخنشینها در مسیر عادیسازی
روابط با اسد

روزنامه لوفیگاروی فرانس��ه نوشت ،برخی
کش��ورهای عربی حوزه خلیجفارس این روزها
در حال بررس��ی این مساله هستند که تعادل
مناس��ب جهت تطبیق با واقعی��ت و اتفاقات
جدید در سوریه کدام است .طبق اظهارات یک
کارشناس عرب منطقه خلیجفارس در گفتوگو
با لوفیگارو ،دولت سوریه در میدان نبرد پیروز
ش��ده و اکنون میخواه��د از طریق همپیمان
روس خود کش��ورهای حوزه خلیجفارس را به
عادیس��ازی روابط ترغیب کند و این اقدامی
اس��ت که این کش��ورها باید با حفظ س��طح
مشخصی از فشارها بر بشار اسد ،رئیسجمهور
س��وریه انجام دهند .این روزنامه فرانسوی در
ادامه نوش��ت ،عربس��تانیها و اماراتیها پس
از آنک��ه از انتخ��اب دونالد ترامپ در راس��تای
اعمال فشار بر ایران سوءاستفاده کردند به نظر
میرسد امروز به شکل کامل از مخالفان سوری
صرفنظر کردهاند به این امید که ایران ،دشمن
اول خود در منطقه را تضعیف کنند.

محکومیت دمیرتاش به حبس

نماینده س��ابق حزب دموکراتیک خلقها
در پارلمان ترکیه هم به حبس محکوم ش��ده
است .صالحالدین دمیرتاش ،سیاستمدار زندانی
ک��رد ترکی��ه و از رهبران ح��زب دموکراتیک
خلقه��ا نزدیک به  2س��ال در بازداش��ت بود
و اکن��ون دادگاه��ی در ترکی��ه او را ب��ه جرم
«تبلیغات تروریستی» به  4سال و  8ماه حبس
محک��وم کرده اس��ت .رجب طی��ب اردوغان،
رئیسجمه��وری ترکیه دمیرتاش و حزب او را
پکک)
به ارتباط با حزب کارگران کردستان ( 
مته��م کرده اس��ت .با این ح��ال ،صالحالدین
دمیرتاش و حزب دموکراتیک خلقها ارتباط با
پکک را تکذیب کردهاند .دمیرتاش که وکیل

پروندههای حقوق بشری بود ،در انتخابات اخیر
ترکیه از زندان نامزد ریاستجمهوری شد و 8
درصد رأی به دس��ت آورد .حزب دموکراتیک
خلقها با حمایت عم��ده کردها دومین حزب
عمده مخالفان دولت در پارلمان ترکیه است.

تهدید دبیرکل اتحادیه عرب به استعفا

در حالی که برخی رسانهها از تهدید احمد
ابوالغیط ،دبیرکل اتحادیه عرب به استعفا خبر
دادهاند اما حسام زکی ،معاون ابوالغیط این خبر
را تکذیب و گفته اس��ت «اینها ش��ایعه بوده و
صحت ندارد .برخی رسانهها گزارش دادند که
ابوالغیط تهدید کرده چنانچه کشورهای عربی
ح��ق عضویت خود در ای��ن اتحادیه به منظور
تأمین بودجه آن را پرداخت نکنند ،از س��مت
خود استعفا میکند .زکی در عین حال تصریح
ک��رد که دبیرخانه اتحادیه عرب با بحران مالی
شدیدی مواجه است که وضعیت دشواری را به
وجود آورده است و کشورهای عضو مسؤولیتی
دارن��د که باید به آن عمل کنند و برخی از این
کشورها به طور مرتب به مسؤولیت خود عمل
میکنند اما برخی دیگر از پرداخت سهم خود
طفره میروند و آن را به تأخیر میاندازند.

