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س�ودان جنوب�ی: نماین��دگان دولت »س��لواکر 
میاردیت« رئیس جمهور سودان جنوبی و »ریک مشار« 
معاون سابق وی و رهبر شورشیان این کشور در سودان 
توافقی درخص��وص ترتیبات امنیتی امض��ا کردند که 
می تواند گام��ی در جهت امض��ای توافقی درخصوص 
تقسیم قدرت باش��د. »محمد الدردیری« وزیر خارجه 
س��ودان در این باره گفت که وقت آن رسیده تا برادران 
ما در سودان جنوبی اس��لحه را کنار بگذارند و ثبات و 

آرامش به این کشور بازگردد.

س�ومالی: منابع خبری گزارش دادند که صدای 
انفجار مهیب در موگادیش��و شنیده شده و دود زیادی 
در محل انفجار مشاهده می شود. خبرگزاری اسپوتنیک 
نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد که صدای انفجار 
قوی در منطقه واقع در محله بنادر شنیده شد و پس 
از آن تیراندازی در این مکان آغاز ش��د اما هنوز علت 
انفجار مشخص نیست. دو خودروی بمب گذاری شده 
مقابل س��اختمان وزارت کشور سومالی منفجر شده و 

تیراندازی ها نیز همچنان ادامه دارد.

تونس: س��خنگوی جنبش »النهضه« تونس اعالم 
ک��رد که دعوت به برگ��زاری انتخابات زودهنگام هرگز 
به نفع ثبات سیاس��ی و اقتصادی کشور نیست. »عماد 
الخمیری« با اشاره به اینکه دعوت به برگزاری انتخابات 
زودهنگام به نفع ثبات سیاسی و اقتصادی نیست، گفت 
که در ش��رایط کنونی اولویت این جنبش باید اهتمام 
به اقتصاد کش��ور باش��د. وی اظهار داشت که در قانون 
اساس��ی تونس زمان برگزاری انتخابات آینده مشخص 
ش��ده و اکتبر ۲۰۱۹ این انتخابات برگزار می شود و در 

دوره آینده باید برای بهبود اوضاع کشور تالش کرد.

لبنان: رئیس جمهور لبنان گفت که این کشور در حال 
حاضر به دنبال ترسیم خط مرزی با رژیم صهیونیستی و 
بازگرداندن مزارع ش��بعا و بلندی های کفرش��وبا اس��ت. 
»میشل عون« در جریان دیدار با هیأتی از منطقه »شبعا« 
و »العرقوب« گفت که لبنان از هیچ تالشی برای بازگرداندن 
»مزارع ش��بعا« و بلندی های »کفرشوبا« و بخش لبنانی 
روستای »الغجر« به آغوش وطن، دریغ نخواهد کرد. وی 
افزود: این مناطق برای لبنان است، ساکنانش نیز لبنانی 
هستند و تمامی مدارک و معامالت شخصی آن ها اثبات 
می کند که آن ها لبنانی هستند و همین برای اثبات لبنانی 

بودن این مناطق کافی است.

افغانستان: گروه طالبان با انتشار بیانیه ای اعالم 
ک��رد که نمایندگان این گروه در نشس��ت آتی جده با 
محور صلح افغانستان، شرکت نخواهند کرد. در ادامه 
این بیانیه آمده اس��ت که نشست های صلح افغانستان 
در کابل و خارج از آن که با مش��ارکت با کش��ورهای 
اسالمی و دیگر هم پیمانان افغانستان برگزار می شود، 

جزئی از برنامه های ایاالت متحده آمریکا است.

لیب�ی: »عقیل��ه صالح« رئیس پارلم��ان لیبی در 
طبرق اظهارات وزیر دفاع ایتالیا که گفته بود »رهبری 
لیبی به دست ما است و اکنون وقت برگزاری انتخابات 
در این کشور نیست«، محکوم کرد. »فتحی عبدالکریم 
المریمی« مشاور رس��انه ای رئیس مجلس نمایندگان 
لیبی گفت ک��ه صالح ضمن محکوم ک��ردن اظهارات 
وزیر دفاع ایتالیا از س��فیر این کش��ور در لیبی درباره 

اظهارات وزیر توضیح خواسته است.

ذرهبین

اصرار اردوغان بر عملیات در شمال عراق
رئیس جمهور ترکیه، اعالم کرد که عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق تا 
پاکس��ازی »قندیل« و »سنجار« از عناصر حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( 

ادامه خواهد یافت. 
رجب طیب اردوغان در نشس��ت فراکسیون پارلمانی حزب عدالت و توسعه 
اظهار داش��ت: عملیات ما در ش��مال عراق تا پاکس��ازی کامل قندیل و سنجار از 

حضور نیروهای پ.ک.ک ادامه خواهد یافت. 
وی افزود: ما همچنین قصد داریم منطقه »تل أبیض« تا »القامشلی« در شمال سوریه 
را از تروریس��ت ها پاک کنید. وی افزود: ما توافقنامه نقشه راه توافق شده با آمریکا درباره 
»منبج« در ش��مال غرب سوریه را طی چند مرحله اجرا می کنیم. نیروی هوایی ترکیه از 
جوالی ۲۰۱5 و درپی شکسته شدن توافق آتش بس موقت بین آنکارا و پ.ک.ک، مواضع 

این گروه در شمال منطقه کردستان عراق و کوهستان قندیل را بمباران می کند.

سرخط
تظاهرات برای آزادی عالمه زکزاکی 

س��اکنان ش��هر ابوجا پایتخت نیجریه با برپایی تجمع اعتراض آمیز، آزادی 
عالمه ابراهیم الزکزاکی رئیس جنبش اسالمی کشور را خواستار شدند.

ای��ن اعتراضات و پس از اقامه نماز جمعه در مس��جد نور ابوجا انجام ش��د. 
این اعتراضات پس از آن آغاز شد که دادگاه عالی ایالت کادونا در نیجریه زمان 
محاکم��ه عالمه زکزاکی را به تاخیر انداخت و آن را به روز یازدهم ژوئیه موکول 
ک��رد. تاکن��ون چهل و دو نفر با گلوله ارتش نیجریه کش��ته و گروهی از افراد نیز به 
علت حضور در راهپیمایی  که با هدف درخواس��ت آزادی الزکزاکی برگزار ش��ده اس��ت 

بازداشت شدند. 
دادگاه نیجریه حکم آزادی عالمه زکزاکی را در اواخر س��ال ۲۰۱۶ صادر کرده بود، 
اما این ش��خصیت همچنان در بازداش��ت نیرو های ارتش به سر می برد. نهادهای حقوق 

بشر و کشورهای غربی در برابر این سرکوب گری سکوت کرده اند.

وتمند  قاره ثر
حکم دستگیری نواز شریف صادر شد

س��ازمان بازرسی پاکستان حکم دستگیری »نواز شریف« رهبر حزب مسلم 
لیگ و دخترش» مریم نواز« به محض ورود به کشور را صادر کرد.

به دس��تور سازمان بازرسی پاکستان »کاپیتان صفدر« داماد نواز شریف نیز 
باید در اولین فرصت دستگیر شود. با صدور رأی دادگاه و دستور سازمان بازرسی 
کش��ور نواز ش��ریف و دخترش به محض ورود به پاکس��تان در فرودگاه دستگیر 

خواهند شد این در حالی است که داماد وی از داخل کشور بازداشت می شود.
بعد از اینکه دادگاه حکم ۱۰ سال زندان نواز شریف و 7 زندان برای دخترش و یک 
سال زندان برای داماد وی را صادر کرد، شریف مدعی شد به پاکستان باز می گردد. این 
در حالی است که »شاهد خاقان عباسی« عضو ارشد حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف 
و نخس��ت وزیر سابق این کشور اعالم کرد: نواز شریف به پاکستان برمی گردد و اگر الزم 

شد به زندان خواهد رفت.
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یشه بحران از کجاست  ر
علی تتماج

در سال ۲۰۰۱ و بعد حوادث ۱۱ سپتامبر آمریکا و ناتو با 
ادعای مبارزه با تروریسم و اهدای امنیت به افغانستان به این 
کش��ور لشگر کشی کرد. اکنون ۱7 سال از آن زمان می گذرد 
در حالی که ش��رایط افغانس��تان نش��انگر ادام��ه بحران های 
امنیتی و سیاسی در این کشور است چنانکه حتی گزارش ها 

از افزایش تولید موادمخدر حکایت دارد. 
آنچه در ادامه روند تحوالت این کش��ور مشاهده می شود 

مس��ائل مطرح درباره برگزاری مذاکرات میان طالبان و دولت 
مرکزی افغانس��تان در عربستان اس��ت. نکته قابل توجه آنکه  
گروه طالبان با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرد که در نشس��ت ۳ 
روز آینده جده که به خاطر صلح افغانس��تان برگزار می ش��ود، 
هیچ نماینده ای نخواهد فرس��تاد. پیش تر ش��ورای عالی صلح 
افغانستان و سازمان همبستگی کشورهای اسالمی از طالبان 
خواسته بودند تا در نشست های صلح برای افغانستان که قرار 

است ۳ روز آینده در عربستان آغاز شود، شرکت کند.
حال این سوال مطرح است که آیا مذاکرات جده می تواند 
در تحقق ثبات در افغانس��تان کمک باش��د یا خیر؟ پاسخ به 
این پرس��ش را در عملکردهای میزبان مذاکرات و نیز شرایط 
داخل��ی افغانس��تان می توان جس��ت وجو کرد. نخس��ت آنکه 
میزبان مدذاکرات کشور عربس��تان است. عربستانی که خود 

حامی وهابیت و گروه های تروریس��تی بوده و اصال طالبان با 
حمایت های س��عودی قدرت گرفته است. اکنون نیز سعودی 
در حالی مستقیم به کشتار مردم یمن می پردازد که همزمان 
با حمایت از تروریسم سیاست بحران سازی در منطقه را اجرا 
می سازد. با توجه به این شرایط می توان دریافت که عربستان 
نه تنها میزبان مناس��بی برای مذاکرات نیست بلکه خود یکی 

از عوامل بحران در افغانستان و منطقه است. 
دوم آنکه بررس��ی ریش��ه ای تحوالت افغانس��تان نشان 
می دهد که یکی از دالیل بحران این کش��ور حضور نیروهای 
خارجی اس��ت. در طول ۱7 س��ال حضور این نیروها نه تنها 
امنیت در افغانستان برقرار نشده بلکه هر روز بر میزان بحران 
افزوده ش��ده چراک��ه اراده ای برای برق��راری امنیت ندارند و 
اهداف سیاس��ی جایگزین مسئولیت پذیری شده است. جالب 

توجه آنکه گزارش ها نش��ان می دهد که اخیرا آمریکا در حال 
اعزام نیروهای داعش به افغانس��تان اس��ت که بر میزان این 

مشکالت افزوده خواهد شد. 
آنها به دنبال آنند تا از افغانس��تان به عنوان ابزاری برای 
فش��ار بر ایران، روسیه و چین و پاکستان بهره گیرند در این 
شرایط قطعا افغانستان قربانی سیاست های اشغالگران خواهد 
ش��د. با توج��ه به آنچه ذکر ش��د می توان گفت که نشس��ت 
جده نمی تواند حالل بحران های افغانس��تان باشد بلکه خروج 
نیروهای خارجی در کنار مقابله با دخالت های کشوری مانند 
عربس��تان و نی��ز رویکرد به مب��ارزان واقعی با تروریس��م که 
کارنامه موفقی در عراق و س��وریه به نمایش گذاشته اند محور 
حل بحران های این کشور است. افغانستان تا زمانی که غرب 

برای آن تصمیم می گیرد روی آرامش نخواهد دید. 

یادداشت

بش�ر م��ردم بحرین ب��ار دیگر ب��ا برگزاری  تظاهرات گس��ترده در برخی مناطق، حق�وق 
حمایت تمام قد خود از رهبر نهضت اس��المی  این کشور را 

اعالم کردند.
مردم بحرین تظاهرات گس��ترده ای را در برخی مناطق 
علی��ه آل خلیفه برگ��زار کردند. تظاهرات کنندگان با س��ر 
دادن ش��عارهایی علیه آل خلیفه حمای��ت تمام قد خود را 
از شیخ عیس��ی قاسم، رهبر نهضت اس��المی بحرین اعالم 
کردند. شرکت کنندگان در این تظاهرات اعالم کردند که تا 
پای جان به حمایت خود از شیخ عیسی ادامه داده و با وی 
ابراز همبس��تگی خواهند کرد. منابع رسانه ای اعالم کردند 
که ای��ن تظاهرات ها عمدتا در »ابوصیبع«، »الش��اخوره« و 

»کرانه« برگزار شده است
آیت اهلل »عیسی قاس��م« رهبر معنوی شیعیان بحرین 
پس از گذش��ت ۱۴ ماه بازداشت خانگی و وخامت حالش، 
به دس��تور پادش��اه بحرین برای درمان به خارج از کش��ور 

منتقل می شود.
 »خال��د بن احمد آل خلیفه« وزی��ر خارجه بحرین در 
صفحه توئیتر خود نوش��ت که آیت اهلل عیس��ی قاسم برای 
درم��ان به خارج از بحرین منتقل می ش��ود. خالد بن احمد 
همچنین فاش کرد که آیت اهلل عیس��ی قاسم بنا به دستور 
مس��تقیم »حمد بن عیس��ی« پادش��اه بحرین برای درمان 

بیماری اش به لندن منتقل می شود.

روزنام��ه الکترونیک��ی »رأی الی��وم« به نق��ل از برخی 
منابع پزش��کی آگاه نوشت که شیخ عیسی قاسم به بیماری 
س��رطان مبتال ش��ده اس��ت و بیماری وی در مراحله اولیه 
ق��رار دارد و طی روزهای آینده نیز مقدمات س��فر درمانی 
وی به لندن انجام خواهد شد. منابع بحرینی اخیرا گزارش 
دادند که آیت اهلل عیس��ی قاس��م به دلیل وخامت حالش به 

بیمارستان منتقل شده است.
در همی��ن رابط��ه جمعیت مع��ارض الوف��اق و ائتالف 
جوان��ان انقالب ۱۴ فوریه در بیانیه ه��ای جداگانه ای اعالم 
کردن��د که دولت بحرین مس��ئول س��المت و جان آیت اهلل 

عیسی قاسم است.
دولت بحرین از خرداد س��ال ۹5 آیت اهلل عیسی قاسم 
رهبر معنوی انقالب این کش��ور را به اتهام جمع آوری اموال 
خمس سلب تابعیت کرده و منطقه »الدراز« محل سکونت 
وی را به محاصره درآورده است و از سال گذشته نیز دادگاه 
بحری��ن وی را به بازداش��ت خانگی محک��وم کرد که از آن 
زمان به بعد وضعیت جس��مانی آیت اهلل وخیم ش��ده و سال 
گذشته نیز پس از انتقال به بیمارستان تحت عمل جراحی 
قرار گرفته بود. الزم به ذکر اس��ت کش��ورهای غربی مدعی 
حقوق بشر به جای توجه به وضعیت بحرانی سرکوب مردم 
در بحری��ن در برابر این وضعیت س��کوت ک��رده و حتی به 
حمای��ت از آل خلیفه علیه مردم می پردازند که بر وضعیت 

بحرانی جاری در این کشور افزوده است. 

تظاهرات در حمایت از شیخ عیسی قاسم
روزنام��ه نیویورک تایمز در گزارش��ی  لش نوش��ت، »ج��ان فیتزجرال��د« یکی از چ�����ا
نامزدهای کرسی کالیفرنیا در مجلس نمایندگان این کشور 
منکر »هولوکاس��ت« اس��ت و تل آویو را عامل حمالت ۱۱ 

سپتامبر ۲۰۰۱ می داند.
 در حال��ی که تحرکات جمهوری خواهان و دموکرات ها 
برای انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا در جریان اس��ت، 
یک رس��انه آمریکایی گزارش��ی درباره یک نامزد کنگره در 

کالیفرنیا منتشر کرد و او را »منکر هولوکاست« خواند.
روزنام��ه نیویورک تایمز وابس��ته ب��ه دموکرات ها، این 
گزارش را درباره »جان فیتزجرالد« یکی از نامزدهای کرسی 
حوزه انتخابیه یازدهم کالیفرنیا در مجلس نمایندگان آمریکا 
منتش��ر کرد. این نامزد ماه گذش��ته توانست در رقابت های 
مقدماتی در این ناحیه کالیفرنیا دوم ش��ده و با کس��ب ۲۴ 

درصد آرا وارد مبارزات نهایی شود.
فیتزجرالد برای تصدی کرس��ی این ناحیه باید »مارک 
دو س��النیه« نماینده دموکرات و صاحب کنونی این کرسی 
را شکس��ت دهد. عضو کنونی دموکرات مجلس نمایندگان 
آمری��کا در مبارزات مقدمات��ی در ح��وزه انتخابیه یازدهم 

کالیفرنیا با 5۴ درصد آرا در صدر قرار گرفت.
نیویورک تایمز گزارش داده که این نامزد هولوکاس��ت 
را »کام��ال س��اختگی« می داند و در پای��گاه اینترنتی خود، 
به رای دهندگان آمریکای��ی درباره »برتری گرایی یهودی« 

هش��دار داده اس��ت. طبق ای��ن گ��زارش، فیتزجرالد هفته 
گذش��ته در یک مصاحبه رادیویی گفته اس��ت: »هر چیزی 

که به ما درباره هولوکاست گفته شده، دروغ است«.
به گزارش نیویورک تایمز او در مصاحبه با این روزنامه 
آمریکایی، دولت رژیم صهیونیس��تی را مسبب حمالت ۱۱ 
س��پتامبر ۲۰۰۱ خوانده اس��ت. فیتزجرالد گفته که او قبال 
به عنوان دموکرات در انتخابات کنگره نامزد ش��ده اما خود 
را مس��تقل و ب��ه دور از احزاب دموک��رات و جمهوری خواه 
می دان��د. او ضمن رد اته��ام »یهود س��تیزی« گفته که او 

دوستانی دارد که یهودی هستند.
ای��ن نامزد کنگ��ره آمریکا تصریح کرد: »من مس��اله با 
هیچ کس مساله ندارم. مسائل من با افرادی است که دروغ 
می گوین��د و نخبگان��ی که آنها را کنت��رل می کنند«. طبق 
گزارش هیل، حزب جمهوری خواه در ماه می از نامزدی جان 
فیتزجرالد حمایت کرد اما به دنبال جنجال ها درباره مواضع 
او، ای��ن حمایت را پ��س گرفت. این نامزد کنگ��ره آمریکا، 
درباره پس گرفتن این حمایت گفته که »متعجب نش��دم« 
چراکه هم حزب جمهوری خواه و هم حزب دموکرات تحت 

کنترل »نخبگان یهودی« است.
»م��ارک دو س��النیه« نماین��ده دموک��رات و رقیب او 
گفته که رای ۲۴ درص��دی کالیفرنیایی ها در انتخابات ماه 
گذشته به فیتزجرالد به دلیل آن بوده که رای دهندگان واژه 

»جمهوری خواه« را در کنار اسم او دیدند«. 

هولوکاست ساختگی است

ویژه گروه فرادید  در ادامه سیاس��ت کشتار در گ�زارش 
جهان اس��الم، ارتش رژیم صهیونیس��تی به رژیم 
س��عودی س��الح هایی می دهد که بکارگیری آنها 
در س��طح بین المللی ممنوع اس��ت و هدف از این 
اقدام نی��ز آزمایش س��الح های ممنوعه س��اخت 

صهیونیست ها در جنگ یمن است.
مجتهد، وبالگ نویس سرشناس سعودی، گزارش 
روزنامه الخلیج آنالین را مبنی بر اینکه تل آویو، ریاض 
را به بمب ها و موش��ک هایی مجهز کرده اس��ت که 
ممنوعیت بین الملل��ی دارند تا این س��الح ها را در 
جنگ یمن آزمایش کند، تأیید کرد. مجتهد گفت: 

"منابع من این گزارش را تأیید کرده اند".
الخلیج آنالی��ن اطالعاتش را ب��ه نقل از برخی 
منابع نزدیک به کمیته اطالعات در کنگره آمریکا 
منتشر کرده اس��ت. گفتنی است این نخستین بار 
نیس��ت که عربس��تان به اس��تفاده از سالح هایی 
متهم می ش��ود ک��ه ممنوعیت بین الملل��ی دارند 
ب��ه ویژه اینکه گفته می ش��ود ری��اض در بمباران 
مواضع نیروه��ای انصاراهلل در یم��ن از بمب های 
خوش��ه ای اس��تفاده کرده و این امر موجب کشته 

شدن شماری از غیرنظامیان شده است. عربستان 
یا اس��رائیل هنوز رس��ما درباره این گزارش اظهار 

نظر نکرده اند.
در همین حال گزارش ها نشان می دهد » آمریکا 
به عربستان و دیگر هم پیمانان میلیون ها دالر بمب 
می فروش��د و از لحاظ راهبردی و اطالعاتی از آنان 
حمایت می کند. جنگنده های س��عودی ها در حال 
بمب��اران، از هواپیماهای آمریکایی س��وخت گیری 
می کنند. س��عودی ها و آمریکایی ها می گویند که 
حوثی ها عروس��کی در دس��ت تهران هستند و به 
نوعی به نیابت از نظامیان ایران در پش��ت درهای 

عربستان سعودی قرار دارند.«
با این وجود مقاومت یمن زمینه س��از ناکامی 
متجاوزان شده اس��ت چنانکه ائتالف سعودی که 
طی س��ه س��ال تجاوز به یمن، هر روز به نوعی با 
دس��تاورد و توانمن��دی جدی��د یمنی ه��ای تحت 
محاصره تحمیلی غافلگیر شده است، ناگزیر است 
در نهای��ت راهی برای رهایی از این نبرد بی حاصل 

و پرهزینه بیابد.
ائتالف عربی به سرکردگی عربستان سعودی، 
سرانجام ناگزیر است که واقعیت حمله پر هزینه به 

یمن را بپذیرد وپس از ناامیدی از جنگ های روانی 
ب��ه راه انداخته وتالش ب��رای منحرف کردن افکار 
عمومی، به شکس��ت در جبهه های مختلف داخلی 
و خارج��ی یم��ن اعتراف کند زی��را دیگر یمنی ها 
پس از سه س��ال پایداری مقابل نیروهای متجاوز، 
آموخته اند که چگونه حمالت نظامی و رس��انه ای 

دشمن را دفع کنند.
در ط��ول این مدت هر اندازه که ائتالف عربی 
به س��رکردگی عربس��تان، برای پوش��ش دادن به 
شکست هایش در یمن مجبور بود با به راه انداختن 
حمام خون و کشتار غیرنظامیان در مراسم مختلف 
عزا و عروسی، پایداری یمنی ها را به چالش بکشد، 
رزمن��دگان یمنی نیز آموختن��د که چگونه به این 

حمالت پاسخ دهند.
از یکسو ارتش و کمیته های مردمی یمن تالش 
کردن��د تا ه��ر روز توانمندی های خ��ود را افزایش 
دهند، رونمایی از موشک های بالستیک کوتاه برد و 
میان برد و دوربرد در گام نخست و انجام عملیات های 
موفق با این موشک ها در جبهه های داخلی و مرزی 
یمن، ساخت سکوهای پرتاب موشک زیرزمین، به 
کار انداخت��ن یگان پهپادی ب��رای هدف قرار دادن 

مواضع متجاوزان در داخل یمن و حتی عمق خاک 
عربس��تان از جمله تالش های صورت گرفته در این 
راستا بود. »البریقة« در عدن را پس از  رصد دقیق، 
هدف ق��رار داد و حمالت صورت گرفته با موفقیت 
انجام ش��د. هرچند که ائتالف سعودی ادعا می کند 
ی��ک فروند پهپاد انصاراهلل در عدن را هدف گیری و 

سرنگون کرده است.
پایگاه اینترنتی عربی ۲۱ در گزارش��ی نوشت: 
عربس��تان س��عودی بزرگترین خریدار س��الح از 
کش��ور های غرب حوزه بالکان به ویژه صربس��تان 
است. درآمد س��الیانه تسلیحات در این منطقه در 
س��ال ۲۰۱۶ با دوازده درصد افزایش، به پانصد و 

چهارده میلیون یورو رسید.
براساس گزارشی که به درخواست سازمان ملل 
متحد تهیه ش��د، کشور های غرب بالکان و در صدر 
آن ها صربستان در سال ۲۰۱۶ بیش از 5۰۰ میلیون 
ی��ورو مع��ادل 585 میلیون دالر س��الح، مهمات و 
تجهیزات صادر کردند که عربس��تان سعودی بطور 

جداگانه بزرگترین مشتری آن ها بوده است.
ش��رکت های تس��لیحاتی و دولت ه��ای ای��ن 
منطقه شامل صربس��تان، بوسنی، مقدونیه، مونته 
نگرو، کوزوو و آلبانی با تولید س��الح و صدور مازاد 
آن به خارج، اقتصاد خود را که با مشکالتی روبه رو 

است، تقویت می کنند. 

ابعاد جدیدی از جنایات ائتالف سعودی برمال شد

آزمایش سالح های ممنوعه اسرائیلی در یمن

دولت ترامپ برای بازگرداندن  ن ا ک��ودکان مهاج��ری ک��ه به بح�����ر
موج��ب سیاس��ت مهاجرت��ی "تحم��ل صف��ر" از 
خانواده هایش��ان دور شده اند، از آزمایش دی ان ای 
اس��تفاده می کند و همچنین اعالم کرده است که 
احتم��ال دارد روند این اق��دام از ضرب االجلی که 

دادگاه تعیین کرده، طوالنی تر شود.
الکس آزار، وزیر بهداش��ت و خدمات انس��انی 
آمری��کا اظه��ار کرده اس��ت، حدود ۱۰ م��ورد از 
کودکانی که تحت نگهداری این وزارتخانه هستند، 

کمتر از 5 سال سن دارند.
ماه گذش��ته، همزمان با صدور دستور اجرایی 
دونال��د ترامپ، رییس جمه��ور آمریکا برای توقف 
جدایی اعض��ای خانواده های مهاجر، دانا س��ابراو، 
قاض��ی ف��درال ایال��ت کالیفرنیا دس��تور داد که 
کودکان زیر پنج سال تا ۱۰ ژوئیه و سایر کودکان 
تا ۲۶ ژوئیه باید به والدین خود بازگردانده ش��وند. 
این قاضی همچنین دس��تور داد ک��ه والدین تا ۶ 

ژوئیه با کودکان خود تماس تلفنی داش��ته باشند. 
مقامات همچنین قصد دارند که گزارشی جدید را 
از پیشرفت هایی که در این خصوص صورت گرفته، 
تنظی��م کنند. آزار هفته گذش��ته ب��ه خبرنگاران 
گف��ت، وزارتخانه اش طب��ق ضرب االجل های ذکر 
ش��ده از س��وی دادگاه، فعالیت های خ��ود در این 

زمینه را پیش می گیرد.
او توضی��ح داد: وزارت بهداش��ت و خدم��ات 
انس��انی، هویت و موقعیت مکانی همه خردساالن 
تح��ت نگهداری این وزارتخان��ه را می داند و حتی 
با وجود محدودیت هایی که از س��وی دادگاه اعالم 
ش��ده، در راس��تای این ماموریت فعالیت می کند. 
دول��ت ش��بانه راهنمایی ه��ای بیش��تری را برای 
بازگردان��دن ک��ودکان نزد خانواده هایش��ان پیش 
از زمان تعیین ش��ده از دادگاه فدرال درخواس��ت 

کرده اس��ت. دادخواستی از س��وی مقامات وزارت 
دادگس��تری به این دادگاه محلی ارائه شده است 
ک��ه اظهار می کند، در برخ��ی از موارد دولت برای 
بازگردان��دن کودکان در کنار خانواده هایش��ان به 

زمان بیشتری نیاز دارد.
دولت در این دادخواس��ت که به طور ش��بانه 
ارائه ش��د، اظهار می کند که اقدامات الزم پیش از 
بازگرداندن اعضای این خانواده های مهاجر در کنار 
یکدیگر ممکن اس��ت روند پیشرفت این پرونده ها 
را با تاخیر مواجه کند. این اقدامات شامل آزمایش 
دی ان ای است تا پدر و مادر این کودکان مشخص 
ش��وند، بررس��ی های الزم درخصوص سوء سابقه 
خانواده این افراد صورت گیرد و از توانایی والدین 
برای تامین این کودکان از نظر س��المت جسمی و 

روحی اطمینان حاصل شود.

یک��ی از ماداران��ی ک��ه دولت آمری��کا بعد از 
دس��تگیری اش به عنوان مهاجر غیرقانونی در مرز 
آمریکا-مکزی��ک او را از فرزندش جدا کرده گفته 
ن��وازاد ۱۴ ماهه اش بعد از 85 روز با بدن کثیف و 

شپش زده به او برگردانده شده است. 
ادعاه��ای این مادر به نام »اولیویا کاس��راس« 
در شکایت نامه ای که ۱7 ایالت آمریکا علیه دولت 
»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور این کش��ور تنظیم 
کرده اند مطرح  ش��ده و شبکه خبری »پی بی اس« 
روز جمعه گزارش��ی درباره آن پخش کرده است.  
ای��ن مادر گفته دولت آمریکا ب��ه مدت تقریباً ۱۲ 

هفته او را از فرزندش جدا کرده است. 
او درب��اره تغییرات روحی-روانی فرزندش بعد 
از بازگشت هم اظهارنظر کرده و گفته است: »مدام 

گریه می کرد 

در ادام��ه رفتاره��ای نژادپرس��تانه در آمریکا 
همزم��ان ب��ا ب��اال گرفت��ن بح��ث مهاجرت��ی در 
واش��نگتن، ارتش آمریکا اخراج برخی از نیروهای 
مهاجر جذب  شده را آغاز کرده است. وزارت دفاع 
آمری��کا )پنتاگون( اخراج نیروهای ذخیره و جذب 
ش��ده را که با برنامه اس��تخدامی سال ۲۰۰۲ در 
دوران ریاس��ت جمهوری جورج بوش وارد ش��ده 

بودند، آغاز کرده است. 
ه��دف ای��ن برنامه موس��وم به ماون��ی )ورود 
نیروه��ای حیاتی به ارتش برای منافع ملی( جذب 
متخصص��ان مراقبت های بهداش��تی و انفرادی با 
دان��ش در یکی از ۴۴ زبان خارج��ی برای تقویت 

اعضای ارتش آمریکا بوده است.
کمتر از سه ماه بعد از کنار رفتن »هربرت مک 
مس��تر« از سمت مش��اور امنیت ملی کاخ سفید، 
رسانه آمریکایی گزارش��ی درباره گله و شکایت او 
از دونالد ترامپ به دلیل تاکید های او برای دوست 

شدن با رئیس جمهور روسیه منتشر کرد. 

آزمایش دی ان ای شرط بازگشت فرزندان مهاجرین به والدینشان 

دشمن صهیونیستی اولین بازنده 
نائب رئیس شورای اجرایی حزب اهلل دستاوردهای 
محور مقاومت و متحدانش در جنوب سوریه را پیروزی 
بزرگ برای محور مقاومت خواند و رژیم صهیونیستی 

را اولین »شکست خورده« در این منطقه اعالم کرد.
»شیخ علی دعموش« نائب رئیس شورای اجرایی 
ح��زب اهلل گف��ت، پ��روژه آمریکایی- صهیونیس��تی- 
سعودی در جنوب س��وریه، در برابر ایستادگی، ثبات 
و دس��تاوردهای محور مقاومت سقوط کرده، آنچه در 
جن��وب اتفاق افتاده دس��تاوردی بزرگ ب��رای ارتش 
س��وریه و متحدانش و شکس��تی بزرگ برای آمریکا، 

رژیم صهیونیستی و متحدانش است.
وی تصریح کرد: اس��رائیل، ترویس��ت های مسلح 
و متح��دان منطقه ای و بین الملل��ی آنها تالش کردند 
توافق آتش بس ۱۹7۴ را از بین ببرند، واقعیت منطقه 
را تغیی��ر دهن��د و افراد مس��لح را در مرزها و مناطق 
مرزی مس��تقر کنند اما آنها پس از شکست در جنگ 

علیه سوریه موفق به انجام این کار نشدند.
ش��یخ دعموش در ادامه گفت: درخواس��ت اخیر 
بنیامی��ن نتانیاهو )نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی( 
بازگش��ت به آتش بس ۱۹7۴ و اجرای بندهای مربوط 
به عدم درگیری میان دو ارتش سوری و صهیونیستی 
بود و این اقراری ضمنی به شکس��ت و ناتوانی در برابر 
اراده سوریه برای بس��ط حاکمیتش بر جنوب سوریه 

است.

نیمچهگزارش


