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نیجریه: پلیس و منابع محلی نیجریه اعالم کردند 
که هفته گذش��ته طی چهار روز درگیری بین گروهی 
از چوپان ها و کش��اورزان در والیت تارابا دست کم ۱۷ 
نفر کش��ته شدند. »دیوید میس��ال« سخنگوی پلیس 
والیت تارابا گفت که در این درگیری چند روس��تا به 
آتش کش��یده ش��د و تعدادی از یگان ه��ای پلیس به 
محل اعزام شدند اوضاع را تحت کنترل خود گرفتند.

اریت�ره: رئیس جمه��ور اریتره دیروز در س��فری 
تاریخ��ی و پس از گذش��ت ۲۰ س��ال قط��ع رابطه با 
اتیوپی وارد آدیس آبابا پایتخت این کش��ور ش��د. این 
س��فر أفورقی ب��ه اتیوپی تالش ب��رای نزدیکی روابط 
دیپلماتی��ک بین دو کش��ور اس��ت در حالیکه انتظار 
می رود تنش دو کش��ور به عنوان طوالنی ترین منازعه 
در آفریق��ا نیز پایان یابد. »یمانی جبر مس��کل« وزیر 
اطالع رس��انی اریتره نیز در صفحه توئیتر خود نوشت 
که این سفر أفورقی به اتیوپی آغازگر حرکت مشترک 

به سمت صلح و همکاری دو کشور خواهد بود.

س�ومالی: منابع خبری گزارش دادن��د که صدای 
انفجار مهیب در پایتخت س��ومالی ش��نیده شد. سرگرد 
»محمد حس��ین« در این باره گفت: صدای انفجاری که 
احتماال از س��مت کاخ ریاست  جمهوری بود، شنیده شد 
اما در حال حاضر سخن گفتن درباره جزئیات حادثه زود 
است. شنبه گذشته نیز دو خودروی بمب گذاری شده در 

نزدیکی کاخ ریاست  جمهوری منفجر شد.

ترکیه: 9۱ هزار مس��جد در 8۱ استان ترکیه برای 
برگزاری مراسم ویژه دومین س��الگرد کودتای نافرجام 
ترکیه آماده ش��ده اس��ت. راسم ویژه س��الگرد کودتای 
نافرج��ام ترکیه از امروز در این کش��ور آغاز می ش��ود و 
در جری��ان آن، عالوه بر برپایی آیین های نماز و دعا در 
مساجد، دیدار با همه س��ه هزار و 85۰ خانواده آسیب 

دیده در جریان کودتا پیش بینی شده است.

ذرهبین

استفاده ناتو به لیبی با بمب های اورانیومی 
ی��ک محق��ق لیبیایی اع��الم کرد که ب��روز انواع 
س��رطان در لیب��ی پ��س از بمباران های انجام ش��ده 
توسط کش��ورهای عضو ناتو در س��ال ۲۰۱۱ افزایش 

چشمگیری داشته است.
ن��وری الدروقی اظهار کرد: گروهی از دانش��مندان 
هس��ته ای لیبی گزارش��ی را به "دولت توافق ملی" در 
طرابلس ارائه کرده اند که نشان می دهد ناتو در حمله به 
لیبی از بمب های حاوی اورانیوم ضعیف ش��ده استفاده 
کرده است. وی افزود: ما یک مطالعه در یکی از مقرهای 
ارت��ش لیبی انجام دادیم که توس��ط ناتو مورد بمباران 
ق��رار گرفته بود. در این مق��ر اماکنی یافتیم که میزان 
آلودگ��ی آن به رادیواکتیو تا ح��د زیادی افزایش یافته 
ب��ود، که پس از اندازه گیری ه��ای دقیق، به این نتیجه 
رسیدیم که این افزایش رادیواکتیو نتیجه استفاده ناتو 

از موشک های حاوی اورانیوم ضعیف شده بوده است.
محقق مرکز تحقیقات هسته ای لیبی در پاسخ به 
این س��وال که آیا این افزایش درصد ابتال به س��رطان 
در هم��ه مناطق لیبی اس��ت یا فق��ط در مناطقی که 
توسط ناتو بمباران ش��ده است، گفت: طبق تحقیقات 
صورت گرفته تاکنون فقط در مناطقی بوده که توسط 
ناتو بمباران شده اس��ت، به دلیل انفجارها گاز یا مواد 
رادیواکتیو وارد ش��هر طرابلس شده و مردم این هوای 
آلوده را استشمام کرده اند که این امر به افزایش میزان 

بروز سرطان منجر شده است.

نیمچهگزارش

درخواست ترامپ دور از شأن سیاست امنیتی
وزی��ر خارجه آلمان اخالق گرایی بر مح��ور احترام را از ملزومات مهم برای 

نظام بین الملل عنوان کرد. 
»هایک��و ماس« در گفت وگو با خبرگزاری آلمان با انتقاد از رئیس جمهوری 
آمریکا خواس��تار بذل توجه بیش��تر به اصول نظام بین المللی ش��د.  وی در این 
گفت وگو با انتقاد از درخواس��ت ترامپ مبنی بر افزایش بودجه نظامی ناتو خاطر 

نشان کرد که چنین اقدامی دور از شان یک »سیاست جدی امنیتی« است.
 وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه اخالق گرایی حول محور احترام متقابل از ملزومات 
کنونی نظام بین الملل است، افزود: ما می دانیم که صلح و امنیت بی بها بدست نمی آیند. 
در عین حال باید به این نکته توجه داشت که باید برای ناتو یک برنامه ریزی مالی دقیق 
داش��ت، جایی که آمری��کا هزینه های کمتری بپردازد اروپا باید هزینه نظامی بیش��تری 

متقبل شود.

بحران
خرید اس۴۰۰ هند از روسیه در مراحل نهایی 

وزیر دفاع هند با اعالم نهایی ش��دن مراحل خرید سامانه موشکی اس۴۰۰ 
از روس��یه گفت که تحریم های آمریکا مانع خرید این سامانه از روسیه نخواهد 

شد. 
»نیرماال س��یتارمان« اظهار داش��ت که قوانین آمری��کا یک موضوع داخلی 
مربوط به خود این کش��ور اس��ت و هیچ ارتباطی با هند ندارد و به همین دلیل 
دهلی نو در برابر تهدید آمریکا به تحریم در تالفی خرید س��امانه موشکی اس۴۰۰ از 

روسیه تسلیم نمی شود. 
براس��اس جزئیات، دهلی نو به واش��نگتن اعالم کرد که تهدید تحریم های یکجانبه از 
س��وی آمریکا تاثیری در تصمیمش در مورد خرید احتمالی سامانه دفاع هوایی و موشکی 
اس۴۰۰ از روسیه نخواهد داشت. وزیر دفاع هند گفت: توافق کشورش برای خرید 5 واحد 

از سامانه های دفاع موشکی اس۴۰۰ به ارزش 5.۷ میلیارد دالر تقریبا نهایی شده است.

شبه قاره 
یمن روی راهکارهای سازمان ملل حساب نمی کند

رهب��ر جنب��ش انص��اراهلل تاکید کرد، ما ب��رای پایان دادن ب��ه درگیری در 
حدیده و س��احل غربی یمن روی راه حل های سیاس��ی سازمان ملل حسابی باز 

نمی کنیم.
ملک الحوثی  در مصاحبه ای با ش��بکه خبری المس��یرة یمن اظهار داشت، 
انص��اراهلل ب��رای پای��ان دادن به درگیری در حدیده و س��احل غرب��ی یمن روی 
راه حل های سیاس��ی سازمان ملل حس��اب باز نمی کند، مارتین گریفیتس، فرستاده 
سازمان ملل به یمن آمد و طرحی را درخصوص بندر حدیده ارائه کرد، ما از آن استقبال 

کردیم، این طرح پیش از این از سوی ولد شیخ ارائه شده بود. 
الحوثی گفت: ما پذیرفتیم که سازمان ملل نقشی نظارتی در این بندر و نقشی فنی، 
لجستیک و حمایتی در فعالیت های آن داشته باشد اما پس از آنکه فرستاده سازمان ملل 

این طرح را به دشمنان ارائه کرد، در نهایت آنها با این مساله مخالفت کردند.
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مطالبات مردمی و راهکار آن

 

علی تتماج

 ع��راق در روزهای اخیر ش��اهد اعتراض های مردمی در 
ش��هرهای مختلف بوده اس��ت. اعتراض هایی که محور اصلی 
آن را انتقاد از شرایط اقتصادی و معیشتی تشکیل می دهد و 
مردم خواستار توجه دولتمردان به مشکالت اقتصادی هستند. 
حال این سوال مطرح می شود که چرا این مشکالت در عراق 
ایجاد ش��ده و راه��کار پایان دادن به این وضعیت چیس��ت؟ 
آی��ا آوردن مطالبات به س��مت اعتراض های خیابانی می تواند 

راهگشا باشد و یا باید رویکردی دیگر را درپیش گرفت؟
بررس��ی تحوالت عراق نش��ان می دهد که این کشور طی 
سال های اخیر با بحران های متعدد امنیتی و ساختاری مواجه 
بوده اس��ت. از سال ۲۰۰3 تا ۲۰۱۱ حضور نیروهای آمریکایی 
و انگلیس��ی مانع از تحقق طرح ه��ای عمرانی و اقتصادی بوده 
در حالی که فس��اد برجای مانده از گذشته در ساختار سیاسی 
کشور نیز این امر را تشدید کرده است. پس از خروج نیروهای 
آمریکایی در س��ال ۲۰۱۱ به بعد نیز تهدیدات تروریس��تی در 
ع��راق ادامه یافت چنانکه در س��ال ۲۰۱۴ با حضور داعش در 
موصل  این بحران ها تشدید و عمال عراق سراسر درگیر جنگ 
با تروریسم ش��د. روندی که تا اواخر سال ۲۰۱۷ ادامه یافت و 
هنوز هم این کشور کم و بیش از سوی تروریسم تهدید می شود. 
مردم عراق در طول این سال ها در قالب نیروهای بسیج مردمی 

برای آزادی کشور از هیچ تالشی فروگذار نبوده اند. 
مرحله بعدی تحوالت ع��راق برگزاری انتخابات پارلمانی 
بود که در اردیبهش��ت ۱39۷ برگزار ش��د ب��ه رغم تهدیدات 
امنیت��ی مردم پای صندوق های رای حاضر ش��دند تا نش��ان 

دهند که به دنبال کشوری مستقل و آزاد هستند. 
این فرآیندها نشان می دهد که ملت عراق مردمانی هستند 
که به دنبال استقالل و سربلندی سرزمینشان هستند در حالی 
که همزمان نیز مطالبات به حقی نیز از دولتمردان دارند. شاید 
بتوان گفت درگیری با تروریس��م و چالش های امنیتی و البته 
برخی تنش ها و رقابت های نادرس��ت سیاسی نظیر اقدام اقلیم 
کردس��تان عراق در برگ��زاری همه پرس��ی جدایی طلبی و نیز 
س��هم خواهی ها در تشکیل دولت جدید موجب شد تا مطالبات 
مردم مورد توجه قرار نگیرد که نتیجه آن نیز برگزاری تجمعات 

مردمی در اعتراض به این وضعیت بوده اس��ت. حال این سوال 
مطرح است که راهکار تحقق مطالبات مردم چیست؟ پاسخ به 
این پرسش را در تجربیات گذشته عراق می توان مشاهده کرد. 
تجربه نشان می دهد که برخی جریان های داخلی عراق که 
بازماندگان دوران رژیم بعث هس��تند در کنار آمریکا و شرکای 
منطقه ای و فرامنطقه ای آن که بحران در عراق را برابر با منافع 
خ��ود می بینند به دنب��ال آنند تا ش��رایط اجتماعی و امنیتی 
این کشور را با بحران مواجه س��ازند. تبدیل اعتراض های آرام 
مردمی به روندی مس��لحانه و تنش های قومی و مذهبی محور 
این طراحی است لذا اولویت ملت و دولتمردان عراق باید مقابله 
با این وضعیت باشد که رویکرد مردم به دنبال کردن مطالبات 
از طریق  قانونی و نیز توجه دولتمردان به خواس��ته های مردم 

محور این اقدامات می تواند باشد. 

یادداشت

 پایبندی معترضان عراقی 
به تظاهرات مسالمت آمیز

م��ردم ع��راق ک��ه وح��دت داخلی را  آس�یا زمینه ساز مقابله با توطئه های خارجی غ�رب 
می دانند ای��ن روزها در کنار بیان مطالب��ات خود به دنبال  
رویکردهای مس��المت آمیز بوده هر چند برخی تحرکات به 

سمت ناآرام سازی مطالبات مردمی حرکت می کند. 
تظاه��رات مردمی در ش��هر بصره ب��رای هفتمین روز 
پیاپ��ی در اعت��راض به کاهش س��طح خدم��ات عمومی و 
افزای��ش میانگین بیکاری همچنان ادام��ه یافت. مرجعیت 
دینی عراق از خواسته های بحق تظاهرات کنندگان حمایت 

کرده اس��ت و خواس��تار تظاهرات مس��المت آمیز و رعایت 
قانون و مقررات ش��ده اس��ت. تظاهرات کنندگان از حیدر 
العبادی که به استان بصره سفر کرده است، می خواهند که 
راهکاری برای بحران های این اس��تان بیابد و خواس��ته های 
بحق آنها را برآورده کند. تظاهرات کنندگان همچنین اعالم 
کردند که به رهنموده��ای مرجعیت دینی درباره برگزاری 

مسالمت آمیز تظاهرات پایبند خواهند بود.
درپ��ی آغاز تظاه��رات مردمی در اس��تان بصره، صدها 
نفر نیز در اس��تان نجف اشرف وارد فرودگاه بین المللی این 
استان ش��دند و مانع پرواز هواپیماها شدند. حیدر العبادی  
در سفر به استان بصره با محمد عبداالمیر الحلفی مدیر کل 

شرکت برق جنوب دیدار کرد.

یم صهیونیستی  وهای رژ  یورش نیر
وسی به مراسم عر

ارتش رژیم صهیونیستی به یک مراسم  بش�ر نام��زدی در کرانه باختری یورش برده حق�وق 
و داماد را بازداشت کرد.

نیروهای اش��غال گر رژیم صهیونیس��تی به مراس��م نامزدی 
قس��ام فریحات، جوان فلسطینی در ش��مال کرانه باختری 
یورش بردند. ش��اهدان عین��ی در این باره گ��زارش دادند، 
نیروهای اش��غال گر به این منطقه ی��ورش برده و در مقابل 
س��الن جش��ن مانع کار گذاش��تند و پس از آن این نیروها 
ش��روع به توقیف خودروها و تفتیش آنها کردند. این اقدام 

نیروهای اسرائیل و بازداشت فریحات و بازجویی وی مانع از 
مشارکت تعدادی از شهروندان در مراسم شد.

از س��وی دیگر جنگنده های رژیم صهیونیستی در دور 
جدید حم��الت خود طی ظهر امروز که برای بار دوم انجام 
گرفت ۱۲ هدف از جمله یک روس��تای بادیه نش��ین و نیز 

یک مقر نظامی در شمال و مرکز غزه را بمباران کردند.
جنگنده های رژیم صهیونیس��تی سلسله حمالتی را به 
مناطق مختلف غزه داش��تند ک��ه از جمله آنها بمباران مقر 
صالح الدین با س��ه موش��ک در نزدیکی نتساریم در مرکز 
غزه، شلیک دو موش��ک به زمینی خالی در نزدیکی دروازه 
صالح الدین در نزدیکی مرزهای مصر در رفح و نیز بمباران 

محله الزیتون در شرق غزه بود. 

ویژه گروه فرادید  سیزده روز پس از آنکه معاون گ�زارش 
وزیر خارجه روس��یه به اس��رائیلی ها گفت، حضور 
ایران در سوریه برای سرکوب تروریسم است، یک 
دیپلمات روسیه درخواست ها برای خروج حزب اهلل 

از سوریه را »غیرقابل  قبول« توصیف کرد.
خبرگ��زاری اینترفکس روس��یه به نقل از این 
دیپلمات روس که اش��اره ای به نامش نشده نوشته 
اس��ت: »درخواس��ت ها ب��رای خروج ح��زب اهلل از 
سوریه قبل از ریشه کن ش��دن تروریسم، غیرقابل 
قبول اس��ت.« این دیپلمات روسیه همچنین گفته 
اس��ت: »مبارزه ح��زب اهلل با تروریس��م افراطی، با 
سیاس��ت های روس��یه در خاورمیان��ه همخوان��ی 

دارد.«
اظه��ارات ای��ن مق��ام روس��یه دو روز قبل از 
دی��دار »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور روس��یه 
با »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا در ش��هر 
»هلس��ینکی«، پایتخت فنالند مطرح ش��ده است.  
ای��ن نخس��تین بار نیس��ت که مقام��ات روس، از 
حضور ایران و حزب اهلل در س��وریه دفاع می کنند. 
نُه��م تیرم��اه )3۰ ژوئ��ن( »میخائی��ل بوگدانف« 
معاون وزیر امور خارجه روسیه، به تلویزیون رژیم 
صهیونیس��تی گفت که به نفع این رژیم اس��ت که 
تروریس��م در سوریه شکس��ت بخورد و این همان 

کاری است که ایران دارد می کند.
»ی��وری یوش��اکوف«، مش��اور رئیس جمهور 
روسیه در مسائل بین المللی پیش از این گفته بود 
حضور ایران در سوریه از جمله مسائلی خواهد بود 

که پوتی��ن و ترامپ درب��اره آن گفت وگو خواهند 
کرد. در حالی که تحلیل های مختلف حاکی است 
ترامپ در این دیدار خواس��تار کمک روسیه برای 
خارج کردن نیروهای ایران از س��وریه خواهد شد، 
گفته می شود پوتین از تمایل و توان الزم برای این 

اقدام برخوردار نخواهد بود.
در ادامه اذع��ان جهانیان به نقش مقاومت در 
امنیت منطقه، س��فیر فرانسه اعالم کرد پاریس با 
ح��زب اهلل مانند دیگر اح��زاب لبنانی تعامل دارد، 
اما در عین حال بر مخالفت فرانس��ه با حضور این 

جنبش در سوریه تأکید کرد.
برونو فوشه سفیر فرانسه در لبنان  به مناسبت 
روز ملی فرانس��ه )۱۴ ژوئیه( دیداری رس��انه ای با 
خبرن��گاران در »قصر صنوبر« مح��ل اقامت خود 
داش��ت و به س��واالت آنها پاس��خ گفت. براساس 
گ��زارش روزنام��ه »الحیاة«، فوش��ه وج��ود موانع 
منطقه ای در برابر تش��کیل دولت لبنان را تکذیب 
ک��رد و گفت: معتقدم بع��د از انتخابات باید دولت 

تشکیل شود.
وی درب��اره موضع کش��ورش پیرامون خروج 
حزب اهلل از سوریه پاسخ داد: ما موضعی ثابت درباره 
حزب اهلل داریم، )این جنبش( یک حزب سیاس��ی 
اس��ت که )در دولت لبنان( وزی��ر و )در پارلمان( 
نماین��ده دارد و ما مانند ه��ر حزب لبنانی دیگری 
ب��ا آن تعامل داریم ام��ا متقابال فعالیتش در خارج 
از لبن��ان ب��دون موافقت دولت را ک��ه تنها مرجع 
قانونی در کش��ور است، به رس��میت نمی شناسیم 

)تایید نمی کنیم(.

خبر دیگر از سوریه آنکه، وزیر خارجه روسیه 
در مصاحبه با راش��اتودی بدون اشاره مستقیم به 
آمریکا تاکید کرد کسانی که عراق و لیبی را ویران 

کردند هم اکنون درپی نابودی سوریه هستند.
الوروف گفت: روابط آمریکا و روسیه به حدی 
بد اس��ت که فقط از س��رگیری ی��ک گفت وگوی 
ع��ادی بعد از دیدار پوتی��ن و ترامپ یک موفقیت 
تلقی می شود. این مقام عالیرتبه روس گفت سطح 
روابط دو کش��ور تاسف بار است و تمام کانال های 
ارتباطی از جمله کانال های مبارزه با تروریس��م و 
امنیت س��ایبری که در هشت سال گذشته ساخته 
ش��ده بودند، راکد و متوقف ش��ده اند. الوروف در 
ادامه گفت: »اکن��ون فقط دیدار های پراکنده بین 
سیاس��تمداران و ارت��ش داریم که بیش��تر درباره 
س��وریه هس��تند«. او س��پس گفت اگ��ر ترامپ و 
پوتی��ن بتوانند کانال هایی را برای گفت وگو درباره 
مس��ائل مورد اختالف و مس��ائلی ک��ه می توانیم 
هم��کاری کنیم ایج��اد کنند، آن را ی��ک نتیجه 

مطلوب می داند.
او در ادامه خاطرنش��ان کرد: روابط واشنگتن 
و مس��کو زمانی دچار تنش شد که آمریکا فهمید 
روس��یه کورکورانه و مش��تاقانه خ��ط فکری غرب 
درباره تمام مس��ائل را دنبال نمی کند. اما مس��کو 
می خواه��د صدای��ش به اندازه رقبایش ش��نیده و 
درک ش��ود. الوروف درباره ادامه حمایت روس��یه 
از »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه، نیز گفت: هر 
کسی باید همان اندازه که به امنیت کشور خودش 
اهمیت می دهد نسبت به امنیت جهان واقع بین و 

مسئولیت پذیر باشد.گاهی اوقات باید با کسانی که 
می توانند شرایطی را برای برقراری امنیت مردم ما 

فراهم کنند، همکاری کنیم.
از س��وی دیگ��ر »گری ک��ورن« س��فیر رژیم 
صهیونیستی در مصاحبه با »اینترفکس«، اظهارات 
مقام ه��ای این رژی��م درباره »لزوم خ��روج ایران از 
سوریه« را تکرار کرد و مدعی شد که »تا زمان خروج 
ایران از س��وریه«، این رژیم برای خود آزادی عمل 
و اقدام در سوریه را محفوظ می داند. وی همچنین 
مدعی ش��د که این رژیم »در ص��ورت بکارگیری و 
استقرار نیرو توسط دمشق در جنوب غرب سوریه«، 

نقض توافقات را تحمل نخواهد کرد.
در ح��وزه میدانی س��وریه نیز خبر می رس��د، 
همزم��ان با تنش ه��ای نظامی مک��رر در خطوط 
درگی��ری در ری��ف قنیطره، تجهیزات��ی که ارتش 
س��وریه فرس��تاده حاکی از این است که نیروهای 
س��وری قصد دارند نوار مرزی ج��والن، که تحت 
اش��غال گروه های تروریستی مس��لح قرار دارد، را 
آزاد کنند. تجهیزاتی که ارتش سوریه برای مبارزه 

با گروه های تروریستی به جبهه درعا فرستاده بود، 
در عملیات آزادس��ازی این منطقه زیاد اس��تفاده 
نش��د و نیروهایی ک��ه به این منطقه اعزام ش��ده 
بودند، در عملیات نظامی چندان حضور نداشتند؛ 
زیرا عملیات اصلی بر سر میز مذاکره بود. اطالعات 
از می��دان نبرد حاکی از این اس��ت ک��ه مقدمات 
عملیات نظامی فراهم شده که سراسر مرز جوالن 
اشغالی را ش��امل خواهد شد و احتماال اگر مسئله 
جدیدی در روند مذاکرات رخ ندهد، در مدت زمان 

کوتاهی این عملیات آغاز خواهد شد.
 آماده باش در نزدیکی قنیطره از رهگذر بمباران 
متبادل بین خطوط درگیری مش��خص است؛ زیرا 
از زمان آغاز عملیات ارتش در جنوب سوریه شاهد 
ای��ن بمبارانها به ویژه در اطراف ش��هرک »حضر« 
و ش��هر »البعث« بوده ایم. در ص��ورت حل پرونده 
ش��هرک های درعا ک��ه در مج��اورت قنیطره قرار 
دارد، ش��هرک های »طرنجة، جباتا الخشب، أوفانیا 
و الحمیدیة« و شهر قنیطرة نخستین اهداف ارتش 

سوریه خواهد بود.

در واکنش به طراحی حامیان تروریست ها علیه مقاومت در منطقه صورت گرفت

تقدیر روسیه از حضور حزب اهلل در سوریه


