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دفاع مقدس عراق

معرفی ساختار حشد شعبی
یا بسیج مردمی عراق2-

بسیج همه فرماندهان بزرگ

روز گذش��ته در این س��تون به طور کلی با
ماهیت حشد شعبی آشنا شدیم؛ نیروی بسیج
مردمی عراق ک��ه از بطن فتوای جهاد کفایی
آیتاهلل سیستانی ،مرجع عالیقدر شیعه و زمانی
ک��ه داعش مناطق عم��دهای از عراق را عرصه
تاخت و تاز خود قرار داده بود متولد شد .حال
براساس گزارش تفصیلی تسنیم ،به ارکان حشد
ش��عبی میپردازیم :علی التمیمی ،کارشناس
حقوقی عراقی ب��ه روزنامه االخب��ار میگوید
تصمیم نخستوزیر العبادی برای مرتبط کردن
نیروهای مردمی به عنوان نهادی وابسته به خود
مطابق ماده  ۷۸قانون اساس��ی عراق اس��ت و
نخستوزیر فرمانده کل نیروهای مسلح است
و الحش��د الشعبی نهادی اس��ت مطابق ماده
 ۱۰۸قانون اساس��ی که اجازه فعالیت هیاتها
را میدهد و این هیات وابس��ته و زیرمجموعه
وزارت دفاع اس��ت .از نظر حقوقی هم مجلس
به این هیات مبالغی در قانون بودجه اختصاص
داده است و این مشروعیت به نیروهای مردمی
میبخشد بنابراین نیروهای مردمی شبهنظامی
نیستند و تشکیل آن مغایرتی با ماده  ۹قانون
اساس��ی درباره منع وجود شبه نظامیان ندارد
این هیاتی اس��ت که همه عراقیها صرفنظر
از طوایف میتوانند به آن ملحق شوند و کامال
قانونی اس��ت .پس از سلسله مراتب سیاسی
دفت��ر نخس��توزیری و رئیس هیات حش��د
شعبی ،سلسله مراتب نظامی و رزمی این بسیج
مردمی ارکان مختلفی را شامل میشود که در
راس آنها ،صادق السعداوی ،رئیس ارکان هیات
نیرو اس��ت« .جمال جعفر ابراهیم» مشهور به
ابومه�دی المهندس نیز مع��اون رئیس هیات
است .او متولد سال 1954بصره از پدری عراقی
و مادری ایرانی است که تحصیالت خود را در
رشته مهندسی در سال  1977به اتمام رساند
و در همان س��ال به حزب الدعوه پیوست و در
زمینه سیاسی و امنیتی علیه رژیم صدام فعالیت
میکرد .در سال  2003با سرنگونی رژیم بعث
در عراق به این کشور بازگشت و در سال 2005
در انتخابات پارلمانی بهعنوان نماینده اس��تان
بابل برنده شد اما آمریکاییها اجازه فعالیت به
او ندادند و مجبور ش��د به ایران برود .با خروج
نظامیان آمریکایی به عراق بازگشت و هماکنون
مواضع محکمی علیه آمریکاییها و سعودیها
دارد و آنها را حامی داعش میداند.
سخنگوی رسمی هیات ،کریم النوری است
و احمد االسدی ،سخنگوی دوم .ناظم االسدی،
ابومنی�ر الحیدری و ی�زن مش�عان الجبوری
اعضای هیاتالرای حش��د ش��عبی هستند و
معین الکاظمی رئیس هیات در شورای استان
بغداد اس��ت .ابوعزرائیل مشهور هم عضو این
هیات اس��ت .او که تروریستهای تکفیری از
نامش وحش��ت دارند یکی از فرماندهان عضو
گردانهای امام علی(ع) است و نام حقیقیاش
ایوب فالح حسن الربیعی است .جسم تنومند،
موهای تراش��یده شده و محاسن سیاهی دارد.
قهرمان تکواندو و پدر  5کودک است اما زندگی
س��ادهای دارد و راننده تاکسی است .همچنین
عبدالهادی الدراجی و غسان الحسینی اعضای
کمتر شناخته شده هیات هستند.
اما در زیرمجموعه ارکان بسیج مردمی عراق،
گروهها و نامهای بزرگی وجود دارند که هر یک
برای خود تشکیالتی مستقل محسوب میشوند
ام��ا برای دفاع از کیان کش��ور در این بس��یج
ش��رکت کردهاند و تابع هیات اصلی ش��دهاند.
نقش این نیروهای مردم��ی در همه جنگها
نسبت مساوی را تشکیل میدهد و هیچ گروه
نادیده گرفته نمیش��ود و در بیشتر نبردهای
مش��ترک با نیروه��ای امنیتی ای��ن نیروهای
مردمی هستند که خطشکن هستند که این
موضوع به مه��ارت آنها در جنگهای خیابانی
مربوط میشود .سرشناسترین آنها عمارحکیم،
فرمانده گردانهای عاشورا و گردانهای انصار
العقیده اس��ت و بعد هادی العام�ری ،فرمانده
بزرگ س��ازمان بدر که در حقیقت بسیاری از
افتخارات حش��د شعبی تا اینجا را باید به پای
قدرت رهبری او نوش��ت .قی�س الخزعلی نیز
فرمانده نیروهای مبارز عصائب اهلالحق است
ک��ه نقش اصلی را بویژه در آزادی آمرلی یعنی
نخستین پیروزی بزرگ بسیج مردمی داشتند.
مقتدا صدر ،فرمانده گردانهای المهدی و صلح
نیز در تمام خاورمیانه نامی قابل احترام است.
ش�بل الزی�دی ،فرمانده گردانه��ای امام
علی(ع) در کنار ابو عزرائیل مشهور است .گردان
بابلیون را هم که به بس��یج مسیحیان عراقی
اختصاص دارد ،ش�یخ ریان الکلدانی ،دبیرکل
جنبش مسیحیت عراق فرماندهی میکند.

وطن امروز

زمان مژده آزادی االنبار نزدیک است

اولین یگانهای عراقی در فلوجه

گروه بینالملل :نیروهای عراقی که روز
دوشنبه رسما عملیات آزادسازی استان
االنبار ،بزرگترین استان عراق را شروع
کردهان��د و تاکن��ون در اولین مرحله
عملیاتشان توانستهاند پیشروی خوبی
داشته باشند .منابع خبری میگویند
ارت��ش ع��راق و نیروه��ای داوطل��ب
مردمی به سرعت در حال تنگ کردن
عرصه بر افراد مسلح داعشی هستند و
ناکامیهای داعش در عراق ادامه دارد.
شدت آتشبار باعث فرار و عقبنشینی
داعشیها از چند نقطه از داخل استان
االنبار شده است .خالد العبیدی ،وزیر
ن باره گفت :نیروهای
دفاع عراق در ای 
عراقی در استان االنبار پیشرویهایی
داش��تهاند و محور منتهیش��ونده به
منطق��ه کریمش ،روس��تای الطراح و
دیگر روستاهایی را که در مسیر منطقه
ناظم الثرث��ار به ناظم التقس��یم قرار
دارن��د آزاد کردهاند .به گفته العبیدی،
نیروهای عراقی همچنین تعداد زیادی از بمبهایی
را که داعش در مسیر کار گذاشته بود ،خنثی کردند.
عصر دی��روز اخبار ضد و نقیضی درباره آزادس��ازی
فلوجه گزارش میشد؛ طبق اعالم یک منبع نظامی
دیگر ،نیروهای امنیتی و مردمی عراق روز سهشنبه 3
منطقه الشهابی ،بوجاسم و حالبسه را در شهرستان
فلوجه آزاد کردند .این منبع افزود :نیروهای مردمی
بر مناطق وسیعی از فلوجه مسلط شدهاند و در حال
پیشروی به سمت مرکز این شهر هستند .خبرگزاری
براثا نیز مدعی ش��د یگانهای��ی از نیروهای عراقی
وارد شهر فلوجه ش��دهاند و هماکنون جنگ خانه
به خانه در شهر فلوجه بین نیروهای بسیج مردمی
و نظامی��ان عراق با داعش جری��ان دارد .بر پایه این
گزارش ،مراکز تجمع تروریستهای داعش در شهر
فلوجه و محالت آن که زیر آتش نیروهای الحش��د
الشعبی و ارتش عراق قرار گرفته ،شاهد فرار جمعی
عناصر تروریستی است و برخی از آنها به هر طریق
ممکن درصدد فرار از صحنه جنگ هستند و برخی
حتی لباسهای خود را عوض کردهاند تا شناسایی
نشوند .منابع امنیتی گزارش دادند که نیروهای ویژه
سازمان ضدتروریسم عراق به همراه نیروهای الحشد
الشعبی از عشایری اهل سنت االنبار دیروز توانستند
با شکس��تن دیواره دفاعی تروریستهای داعش در

بمبگذاری کرده است .به گفته فاضل
الغ��راوی ،داعش اقدامات ویژهای را در
فلوجه اتخ��اذ کرده که ه��دف از آن
آسیب رساندن به غیرنظامیانی است
که هنوز در این ش��هر حض��ور دارند.
وی تاکی��د کرد داعش از غیرنظامیان
به عنوان سپر انسانی استفاده میکند
و مانع از خروج آنها از ش��هر میشود.
عالوه ب��ر این داعش تم��ام نیروهای
خ��ود را که از جنگ االنبار فرار کنند،
اعدام میکن��د .به گفته برخی منابع،
داعش اعالم کرده تمام کس��انی را که
عقبنشینی کرده یا فرار کنند ،اعدام
میکن��د .این اق��دام داع��ش پس از
حمالت کوبنده نیروی هوایی عراق به
مراکز آنها در استان االنبار بویژه شهر
فلوجه صورت میگیرد.
■■اهمیتپاکسازیفلوجه

پازل
العامری نماز عید فطر را در فلوجه میگزارد

روزنامه لبنانی االخبار نوش�ت هادی العامری ،دبیر کل س�ازمان بدر عراق ،ش�خصا بخشهای زیادی از
عملیات آزادسازی االنبار را که دوشنبه آغاز شده است ،بویژه در گذرگاه «الفلوجه» برعهده دارد .االخبار
این خبر را به نقل از یک منبع نزدیک به دبیرکل سازمان بدر عراق نوشت و افزود العامری نماز عید فطر را
در یکی از مساجد فلوجه اقامه خواهد کرد.

برخی نقاط وارد ش��هر الرمادی مرکز استان االنبار
شوند.

■■خوشبینی مقامات عراقی به موفقیت عملیات
االنبار

در همین راس��تا ،حیدر العبادی ،نخس��توزیر
عراق که به منظور نظارت مس��تقیم بر عملیات و
برنامههای آزادس��ازی این اس��تان به االنبار رفته و
در جریان پیش��روی نیروهای عراقی در این استان
قرار گرفت ،در سخنانی تاکید کرد :قهرمانان ارتش،
پلیس ،نیروهای مردمی و عشایر بزودی پیروزی در
آزادسازی االنبار را بشارت میدهند .همزمان با ابراز
خوشبینی العبادی و العبیدی به موفقیت عملیات
آزادسازی االنبار ،کابینه عراق نیز در جلسه هفتگی
خود بر عزم عراق برای آزادسازی تمام مناطق تحت
اش��غال داعش تاکی��د و پیروزی نیروه��ای ارتش،
داوطلبان مردمی ،پیش��مرگها و عش��ایر در تمام

گمانهزنی مجتهد درباره قتل وزیر سابق خارجه سعودی

هیچ کس مرگ سعودالفیصل را ندیده!
گروه بینالملل :آخرین توئیت
افش��اگر مش��هور عربستانی
ش��ایعههای موج��ود درب��اره
مرگ س��عود الفیص��ل وزیر
سابق خارجه سعودی حاکی از
آن اس��ت که برخالف روایت
حکومتی ،او در بیمارس��تان نمرده است .مجتهد،
فعال عربس��تانی نوشت« :هیچ فردی لحظه مرگ
س��عودالفیصل را ندید و هنگام��ی که در منزلش
در لسآنجل��س میخواس��تند او را از خواب بیدار
کنند ،دیدند مرده است؛ هر روایت دیگری جز این،
ساختگی است .مساله مرگ سعودالفیصل ،یادآور
سرنوش��ت بسیاری از سران کشورهای عربی است
که به آمریکا رفتند و در آنجا کشته شدند و اینک
این س��وال مطرح است که آیا الفیصل هم چنین
سرنوشتی داشته است؟»
این در حالی اس��ت که  48ساعت پس از خبر
مرگ س��عود الفیصل ،پایگاه لبنانی پانوراما که به
واسطه انتشار اخبار پشت پرده معتبر شهرت دارد
گروه بینالملل :تغییرات جدید در دربار پادش��اهی
عربس��تان حکایت از تزلزل س��لمان بن عبدالعزیز
و پس��ر جاهطلبش در مدیریت کش��ور دارد .پس از
سومین تغییر در کلیدیترین پست دفتر پادشاهی
س��عودی که محرم اسرار شاه است آن هم طی تنها
 9ماه از روی کار آمدن شاه جدید ،برخی رسانههای
عربی این عزل و نصبهای متوالی را به مثابه تقالی
نزدیکان سلمان آلزایمری که تقریبا هوشیاریاش را
از دست داده است برای کنترل امور اجرایی حکومت
ن عبدالعزیز که عمال به ماشین
دانستند .س��لمان ب 
امضای پسر جاهطلب  32سالهاش محمد در راستای
تثبیت قدرت خود تبدیل شده است ،بامداد دوشنبه
در حکمی حمد الس��ویلم ،رئیس دفتر پادش��اهی
را از س��مت خود برکنار و خالد العیسی را بهعنوان
سرپرست دفتر پادشاهی تعیین کرد.
اما نکته اینجاست که العیسی رئیس دفتر جدید
یکی از نزدیکترین افراد و چشم وگوش «التویجری»
رئی��س دربار در زمان ش��اه مرده س��عودی عبداهلل
محس��وب میش��ود و با توجه به برکناری فوری و
فوتی التویجری به محض روی کار آمدن س��لمان و
بیاعتمادی اطرافیان سلمان به او ،این انتصاب ثابت
میکند که اوضاع در ریاض کامال بحرانی اس��ت که
محمد بن سلمان ،عروس��کگردان پدرش ،مجبور

از احتمال ارتب��اط مرگ او با
ماجرای انتشار اسناد محرمانه
وزارت خارجه عربستان توسط
ویکی لیکس خب��ر داده بود و
اینکه ممکن اس��ت او قربانی
خان��دان حاک��م ب��ه انتقام لو
دادن عمدی چند میلیون س��ند محرمانه سعودی
توسط عوامل وزیر سابق خارجه در آخرین روزهای
کاریاش ش��ده باشد .مجتهد همچنین به ارزیابی
شخصیت کفتار  4دههای دیپلماسی ضداسالمی
عربستان پرداخت« :س��عود الفیصل از توانمندی
عقل��ی خوبی برخ��وردار بود اما هی��چ وقت از این
توانمندی برای خدمت به دین و وطن استفاده نکرد
و تمام توان خود را در جهت منافع خاندان حاکم بر
عربستان و آمریکاییها به کار گرفت .سعودالفیصل
عالوه بر اجته��ادش در مقابله با اس�لام از طریق
منصبی که داش��ت ،به گفت��ه نزدیکانش از جمله
اعضای خاندان آلسعود بود که کمترین احساسات
و گرایشهای دینی را داشت».

محورها را س��تود .در همین راس��تا ،کریم النوری،
یک��ی از رهبران نیروهای مردم��ی عراق اعالم کرد
این نیروها مناطق وسیعی در شهر فلوجه ،دومین
ش��هر بزرگ استان االنبار را آزاد کرده و کنترل پل
الکرمه و الصقالویه در غرب فلوجه و پل «الیابانی»
میان رمادی و االنبار و کارگاههای سیمانس��ازی و
دیگر کارگاههای فلوجه و مناطق استراتژیک دیگر را
در دست گرفتهاند .به گفته النوری ،نیروهای عراقی
فلوجه را از تمام محورها محاصره کردهاند و عملیات
آزادس��ازی بهرغم بمبهای زی��ادی که داعش کار
گذاشته است ،ادامه دارد.

ش داع�ش ب�رای ممانع�ت از پیش�روی
■■تلا 
نیروهایعراقی

در همین حال منابع عراقی اعالم کردند داعش
برای ممانعت از پیشروی نیروهای عراقی مساجد،
مس��یرها ،مقر نهادهای رس��می و تم��ام مراکز را

■■ 15هزار عراقی قربانی جنایات یکساله داعش

سازمان ملل متحد براساس جدیدترین گزارش
خود در عراق اعالم کرد :از آغاز جنگ علیه گروهک
تروریستی داعش در سال  2014تاکنون ،دستکم
 15هزار غیرنظامی در عراق کشته و حدود  30هزار
نفر نیز زخمی شدهاند .این سازمان تاکید کرده که
آمار قربانیان عراقی احتماال بیش��تر است زیرا این
آمار و ارقام تنها ش��امل قربانیانی میش��ود که این
سازمان توانسته کشته شدن آنها را بررسی و ثبت
کند .براس��اس این گزارش ،هزاران نفر از نیروهای
عراقی و تروریس��تهای تکفیری داعش نیز در این
مدت کش��ته ش��دهاند اما آمار رس��می در این باره
وجود ندارد .بنابراعالم سازمان بینالمللی مهاجرت،
از آغاز درگیریها با تروریستهای داعش در عراق،
همچنین بیش از  3میلیون نفر آواره شدهاند.

الکساندرو سیسکالوی 23ساله باالی سر جسد سرباز آمریکایی

فرزند افسر آمریکایی در راه داعشی شدن
گروه بینالملل :دادستان کل
آمریکا از بازداش��ت پسر یک
نظام��ی آمریکای��ی همزمان
با «روز اس��تقالل» ( 2هفته
پیش) در ش��مال شرق ایالت
ماساچوست خبر داد که متهم
به در اختیار داشتن سالح گرم ،اقدام برای حمله
تروریس��تی و داشتن افکار و فعالیتهای افراطی
است .الکس��اندرو سیسکالوی 23ساله معروف به
«علی آمریکایی» که از س��وی دادستانی مبتال
به اختالالت عقلی تش��خیص داده ش��ده اس��ت
پس از به دس��ت آوردن  4س�لاح گرم ( 2تفنگ
و  2تپانچه) به وسیله مامور پنهان اداره تحقیقات
فدرال  ،FBIبازداشت شد و در عین حال چاقویی
نیز همراه داشته است .بنا به اسناد دادگاه ،او فرزند
افسری مبتال به بیماریهای روانی مزمن است به
طوری که با مداد به پرستاری حمله و پوست وی
را سوراخ کرده و مداد از شدت ضربه وارد شده 2
نیمه ش��ده بود .به گفته دادستان کل ،سیسکالو،

رابطه نزدیک خالد العیسی ،رئیس جدید دربار سعودی  با التویجری

چشم و گوش دشمنان سلمان ،محرم اسرار او
به انتخاب چنین گزینهای
ش��ده اس��ت .به گ��زارش
پای��گاه العرب��ی الجدی��د،
العیس��ی شش��مین رئیس
دفتر پادش��اهی س��عودی
طی  47س��ال اخیر اس��ت
که چنین پس��تی به وجود
آم��ده ام��ا در عی��ن حال
سومین نفری است که طی
 9ماه پادش��اهی بحرانزای
س��لمان روی این کرس��ی
حساس مینش��یند .پیش از او محمد بن سلمان و
حمد الس��ویلم ،رؤسای دربار س��لمان بودند .با این
همه العیس��ی بیشترین تجربه را در این زمینه دارد
و نس��بت به محافل مختلف آن آشناتر است ،چون
بیش از  ۳۱سال در این دفتر کار کرده و در مناصب
مختلف رشد کرده و حتی وزیر مشاور دولت و عضو
ش��ورای وزیران شده است .العیسی در کنار ریاست
دفتر پادشاهی ،بهعنوان وزیر مشاور در هیات وزیران

ش��هر مهم و راهب��ردی فلوجه در
اس��تان االنبار و در غرب بغ��داد واقع
شده و بعد از عملیات پاکسازی شهر تکریت دومین
عملیات بزرگ مشترک بین نیروهای ارتش عراق و
نیروهای بسیج مردمی و عشایر اهل سنت منطقه
محسوب میش��ود .پاکسازی شهر فلوجه در آینده
نزدیک راه را برای پاکس��ازی شهر الرمادی آسانتر
خواهد کرد و مقدمه پاکسازی شهر الرمادی ،منطقه
«هیت» و سپس منطقه مرزی «القائم» بین عراق و
سوریه محسوب میشود.

و عضو شورای امور سیاسی
و امنیتی نیز فعالیت خواهد
داشت .دفتر پادشاهی ،حلقه
ارتباط بین پادش��اه و دولت
به شمار میرود و تصمیمات
پادشاهی از طریق این دفتر
ص��ادر و مدیریت کش��ور از
طریق پادش��اه از طریق آن
انجام میش��ود .ای��ن دفتر
ق��درت زی��ادی در کش��ور
عربستان دارد.
اما مساله اینجاست که تعیین العیسی انتقاداتی
را بهخاطر رابطه مس��تحکم او با التویجری در میان
اطرافیان شاه به همراه داشته است .عدهای میگویند
چش��م و گوش دشمنان سلمان محرم اسرار او شده
اس��ت .عده دیگری تعیی��ن او را یک موفقیت برای
التویجری دانس��تند ،زیرا العیس��ی مرد شماره یک
التویجری اس��ت که جای��ش را گرفته اس��ت .او از
س��ال  ۲۰۰۰میالدی معاون التویجری بود .العیسی

فرزن��د افس��ر آمریکایی 18
ماه قب��ل از بازداش��ت ،غرق
در آموزهه��ای تندروه��ای
اسالمگرایانه (احتماال وهابی)
ش��ده و در س��یزدهمین
س��الگرد حادثه  11سپتامبر
در صفحه فیس��بوک خود برای س��فر به سوریه
و ع��راق به منظور جن��گ در کنار عناصر داعش
ابراز تمایل کرده بود« .علی آمریکایی» در صفحه
فیس��بوکش ،تصویر خود در حال��ی که چاقوی
برندهای به دس��ت داش��ت و در کنار جسد یک
نظامی آمریکایی ایس��تاده بود ،منتشر کرد و در
زیر تصویر نوشت «از داعش متشکرم» .سیسکالو
همچنین از کشته شدن  38نفر در ساحل تونس
در  26ژوئن گذش��ته ابراز ش��ادمانی و این اقدام
را دس��تاوردی عظیم توصیف کرد .این در حالی
است که رئیس اداره تحقیقات فدرال  FBIهفته
گذشته تاکید کرد که حدود  200آمریکایی برای
ملحق شدن به داعش به سوریه سفر کردند.
وقتی التویجری منشی ولیعهد بود ،معاون او بود .او
همچنین وقتی التویجری منشی شاه عربستان بود،
مع��اون او بود و در نهایت وقتی پس��ت رئیس دفتر
پادشاهی س��عودی را بهعهده داشت ،باز هم معاون
التویج��ری ب��ود .در همین حال مخالفان س��لمان
میگویند نب��ود التویجری خأل بزرگ��ی را در دفتر
پادش��اهی ایجاد کرد که کسی نخواهد توانست آن
را پر کند و بر همین اساس ،رهبری سعودی مجبور
ش��ده اس��ت رئیس این دفتر را از زم��ان برکناری
التویجری  3بار عوض کند .نزدیک یک ماه پیش بود
که منابع لبنانی تایید کردند دفتر پادشاهی سعودی
تحقیقاتی را از التویجری درباره تراز مالی و هزینههای
دفتر در س��الهای اخیر از جمل��ه هدیه  3میلیارد
دالری عربستان برای مسلح کردن ارتش لبنان انجام
میدهد .پایگاه الخلیج الجدید به نقل از منابع ویژهای
پیشتر فاش کرد التویجری هنوز عربستان را ترک
نکرده است و از زمان مرگ عبداهلل بن عبدالعزیز شاه
پیشین عربستان در اقامت اجباری به سر میبرد.
همچنین مجتهد که از پشتپرده خاندان سعودی
خبر میدهد ،تأکید کرده بود التویجری بعد از تالش
برای خروج از عربستان ،در محلی در بازداشت به سر
میبرد .او افزود التویجری خواهان اجازه یافتن برای
خروج از کشور است.

شماره 15 1649
چهارگوشه

خرید نظامی  10میلیارد دالری هند
از آمریکا

آمری��کا ب��ا امض��ای توافقنام��ه
 ۱۰میلیارد دالری نظامی با هند،
روسیه را پشت سر خواهد گذاشت و بزرگترین
ش��ریک مقامات دهلینو خواهد شد ،در حالی
که روسیه پیش از این بزرگترین تامینکننده
سالح هند بود .به گزارش دفتر شبهقاره تسنیم
به نقل از «اکس��پرسنیوز» ،با این توافق دولت
هند ع�لاوه ب��ر توافقنامه متف��اوت دفاعی با
کشورهای مختلف ،بزرگترین واردکننده سالح
آمریکا در سراس��ر جهان خواهد ش��د .آمریکا
ب��ا امضای توافقنامه  ۱۰میلی��ارد دالری برای
 ۸سال آینده ،مس��کو را در این باره پشت سر
خواهد گذاشت.

صفحه توئیتر فارسی بیبی بچهکش

بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم
صهیونیس��تی اقدام به راهاندازی
حساب توئیتری فارس��یزبان کرد .به گزارش
مهر ،این حس��اب که در واپس��ین ساعات روز
دوشنبه بسیار عجوالنه راهاندازی شده ،در همان
ساعات ابتدایی ،واکنش منفی بسیاری از مردم را
به همراه داشته است .دفتر نتانیاهو این حساب را
تایید کرد .صفحه این حساب به قدری ناشیانه و
با عجله ایجاد شده است که در اولین توئیتهای
«بیبی بچهکش» درباره توافق هستهای ایران،
غلطهای امالیی فاحش وجود دارد.

آزادی نبیل رجب از زندان بحرین

حمد بن عیس��ی آلخلیفه ،شاه
بحرین دوشنبه نبیل رجب ،فعال
مدافع حقوق بشر بحرینی را به دلیل وضعیت
وخیم جس��مانیاش عفو و از زن��دان آزاد کرد.
آزادی نبیل رجب در حالی صورت گرفته است
که دادگاه اس��تیناف بحرین در اواسط ماه مه
حکم  6ماه زندان صادرش��ده علیه وی به اتهام
توهین به  2وزارتخانه دفاع و کشور در صفحه
شخصیاش در شبکه اجتماعی توئیتر را تایید
کرده بود .این فعال حقوق بشر به دلیل شرایط
نامس��اعد در زندانهای بحرین دچار بیماری
شده و وضعیت جسمانی وی نامناسب گزارش
شده است.

ارتش یمن محموله سالح سعودی را
کشف کرد

نیروه��ای مقاوم��ت یم��ن یک
محمول��ه اس��لحه را که توس��ط
هواپیمای س��عودی در استان لحج فرو ریخته
ش��ده بود ،کش��ف و ضبط کردند.ب��ه گزارش
العالم ،خبرگزاری سبأ روز سهشنبه گزارش داد
ک��ه نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی یمن
یک محموله بزرگ اس��لحه را پیش از رسیدن
به دست تروریستهای تکفیری در استان لحج
در جنوب این کش��ور کش��ف و ضبط کردند.
یک منبع نظامی بدون عنوان نام گفته اس��ت
همکاری ارتش ،کمیتههای مردمی و مردم شهر
حوطه مرکز استان لحج قاچاق محموله بزرگ
اسلحه را که در یک کامیون جاسازی شده بود،
خنثی کرد .این چندمین محموله تسلیحات و
مهمات در یمن اس��ت که پیش از رسیدن به
دس��ت مزدوران هادی ،رئیسجمهوری فراری
یمن کشف و ضبط میشود.

خاورمیانه

اردن با فعالیتهمجنسبازان
برخورد نمیکند!

وزارت کشور اردن در نهایت ناباوری اعتراف
کرد که چارچوب قانون اساسی این کشور ،اجازه
مقابله با فعالیتهای همجنسبازان را نمیدهد.
گفته میش��ود این اعتراف زننده وزارت کش��ور
اردن که موجی از انتقادهای گزنده و تمسخرآمیز
را به همراه داش��ته است ،به دنبال حضور سفیر
آمریکا در همایش همجنسگرایان اردنی(عکس
باال) و حمایت سیاس��ی او از آنان صورت گرفته
اس��ت.آلیس ولز گفته اس��ت ک��ه در یک اقدام
شخصی  -و نه رسمی -در مراسم همجنسبازان
در امان شرکت کرده است .این اعالم نظر وزارت
کش��ور اردن پس از آن صورت گرفت که انتشار
عکس یک پس��ر جوان با پوش��ش دخترانه در
یک��ی از بزرگترین مراکز تجاری امان ،پایتخت
اردن نادیده گرفته ش��د .روزنامه القدسالعربی
نوش��ت«:اظهارنظر وزارت کشور اردن بیانگر آن
است که مجریان قانون از صالحیت کافی برای
بازداشت و محاکمه همجنسبازان و جلوگیری از
رفتارشان برخوردار نیستند».

