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تون�س: حضور س��فیر امارات عرب��ی متحده در 
یک همایش رس��انه ای در پایتخت تونس باعث ایجاد 
جنجال در این کشور شده است. برخی فعاالن تونسی 
از اینک��ه رئیس حزب »الدس��توری الحر« از س��فیر 
امارات برای ش��رکت در همایش رس��انه ای این حزب 
دع��وت کرده بود، انتق��اد کرده و آن را بر خالف عرف 

دیپلماتیک و دخالت در امور داخلی کشور دانستند.

پاکس�تان: بر اثر انفجار پس��ت بازرسی ارتش در 
ناحیه رغزئی از توابع وزیرس��تان ش��مالی دست کم 2 
س��رباز کش��ته و تعدادی زخمی ش��دند. مواد منفجره 
نزدیک پس��ت مرزی ارتش کار گذاش��ته شده بود که 
موجب غافلگیری س��ربازان ش��د. تمام افراد کش��ته و 
زخمی ش��ده در این عملیات تروریس��تی از س��ربازان 
محلی هستند که با ارتش پاکستان همکاری می کنند.

لبنان: ش��ماری از م��ردم ضاحیه واقع در جنوب 
بی��روت ب��ا برگ��زاری تحصن��ی، اعدام 37 ش��هروند 
در  کردند.ش��رکت کنندگان  محک��وم  را  عربس��تانی 
تحصن مذکور در فض��ای بیرونی مجمع »القائم عج« 
ضاحیه، شعارهایی مانند »ظالمون ظالمون بنی سعود 
ظالمون« )ظالمندظالمند فرزندان س��عود ظالمند( و 
»الموت لبنی س��عود« )مرگ بر فرزندان س��عود( سر 
دادند و پالکاردهای با همین شعارها به عالوه تعدادی 

عکس در دست داشتند.

اردن: ه��زاران نفر از فلس��طینی های مقیم اردن 
و م��ردم اردن با حض��ور در جش��نواره مردمی یاری 
فلسطین، با طرح رئیس جمهور آمریکا برای فلسطین 
)معامله قرن( مخالفت کردند. شرکت کنندگان در این 
جش��نواره همچنین همبستگی خود با فلسطینیان از 
»العقبه« )جنوب اردن( تا »الرمثا« در ش��مال)اردن( 

را اعالم کردند.

اوکرای�ن: علی رغ��م کث��رت زبان��ی در اوکراین 
و نادی��ده گرفتن 3۰ درصد از جمعیت روس��ی زبان 
این کشور، زبان اوکراینی تنها زبان رسمی این کشور 
ش��د.علی رغم کثرت زبانی در اوکراین، 27۸ نماینده 
پارلم��ان به این الیحه رای موافق دادند که بیش��تر از 

22۶ رای الزم برای تصویب آن بود. 

قطر: قطر اعالم کرد که با درخواست امارات برای 
تشکیل کمیته س��ازش و حل اختالفات دو کشور در 
س��ازمان تجارت جهانی، مخالفت کرده اس��ت. هیأت 
قط��ری پیش از برگزاری نشس��ت هی��أت حل وفصل 
اختالفات در س��ازمان تجارت جهان��ی، در عین حال 
بر پایبندی کامل دوحه به معاهدات س��ازمان تجارت 

جهانی تأکید کرد.

آلمان: وزیر کش��ور آلم��ان در گفتگویی از لزوم 
اعمال اصالحات در قوانین انتخاباتی این کش��ور خبر 
داد. »ولفگانگ ش��ویبله« وزیر کشور آلمان در گفتگو 
با خبرگزاری آلمان بر لزوم اعمال اصالحات در قوانین 

انتخاباتی تاکید کرد.

ذرهبین

افزایش برده داری مدرن در انگلیس
ب��ه رغم ادع��ای مقامات انگلیس��ی مبنی بر مهد 
حقوق بشر بودن کشورش��ان، روزنامه گاردین نوشت 
گزارش ه��ای مرتب��ط ب��ا م��وارد ب��رده داری مدرن 
)سوءاس��تفاده از نی��روی کار( در انگلیس ۶2 درصد 

افزایش یافته است.
بیش از هفت هزار و صد قربانی برده داری مدرن 
در سال دو هزار و هجده در سراسر انگلیس شناسایی 
ش��ده اند و اتباع رومانیایی در مجموع بزرگترین گروه 
قربانیان را در این میان تشکیل ارزیابی های ساالنه در 
این باره که روز پنجش��نبه منتشر شد, نشان می دهد 
سوءاس��تفاده از نیروی کار -ک��ه اکثر آنها در کارواش 
ها, آرایشگاه ها و مکان های ساخت و ساز, هتل ها و 
مزارع شناسایی شده اند- بزرگترین موارد برده داری 
مدرن را تشکیل می دهد و بیشتر تعداد این قربانیان 
در لن��دن با ه��زار و چهارصد و هفت��اد و هفت مورد 

گزارش شده اند.
ش��اخص جهانی ب��رده داری تخمین می زند صد 
و س��ی و ش��ش هزار نفر در انگلیس در ش��رایط برده 
داری مدرن زندگی می کنند,رقمی که ده برابر بیشتر 
از تخمین های دولتی اس��ت. جاس��مین اوکانر مدیر 
اجرایی موسس��ه آنتی اسلیوری اینترنشنال اعالم کرد 
سیاس��ت مرتبط با "ش��رایط خصومت آمی��ز" دولت 
انگلیس در قبال مهاجران به ایجاد فضایی برای رش��د 
ب��رده داری کمک کرده اس��ت. او گف��ت: "برده داری 
زمانی رشد می کند که ما اجازه تبعیض ایجاد شرایط 
خصوم��ت آمیز را برای مهاجران بدهیم. اگر با کس��ی 
همانند یک مجرم برخورد ش��ود زمانی که آنها اسناد 
حقوقی ندارند, آنها به آس��انی طعمه قاچاق چیان می 

شوند که می توانند با مصونیت اقدام کنند."

نیمچهگزارش

تالش ولیعهد برای کنار گذاشتن افسران متدین
»مجتهد«  افشاگر اسرار خاندان آل سعود از تالش »محمد بن زاید« ولیعهد 
ابوظبی برای کنار گذاشتن افسران متدین ارتش و دستگاه های امنیتی خبر داد. 
مجتهد در صفحه کاربری خود در توئیتر نوش��ت: اطالعات پراکنده ای به دستم 
رس��یده اس��ت که موضوع آن روش محمد بن زاید برای خالص شدن از دست 
افس��ران متدین ارتش یا دستگاه های امنیتی با کشتن آن ها )در میدان جنگ یا 

حادثه ای ساختگی( یا بازنشستگی زودهنگام و انتصاب مزدوران به جای آنهاست.
 از همه کسانی که اطالعاتی در این زمینه دارند خواهش می کنم این اطالعات را به 
من نیز منتقل کنند. روند تحوالت امارات نش��ان می دهد که ولیعهد جوان تالش دارد 
همان سیاس��ت بن سلمان در عربس��تان را تکرار و خود را به مقام پادشاهی برساند. در 
همین چارچوب نیز گرایش گسترده ای به آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی دارد تا شاید 

با رضایت غرب به این مهم دست یابد.

چالش
چراغ سبز پوتین به عملیات ادلب

رئیس جمهور روسیه از عملیات گسترده احتمالی نظامی در ادلب در شمال 
سوریه علیه تروریستها خبر داد و معارضان سوری را مسئول کارشکنی در روند 

تدوین کمیته تدوین قانون اساسی سوریه دانست.
 والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه به موضع گیری درباره ادلب سوریه 
پرداخ��ت. وی افزود: ما به مبارزه با تروریس��م در ادل��ب ادامه می دهیم و احتمال 
عملی��ات نظامی گس��ترده در ادلب بعید نمی دانم اما این به ش��کل س��ریع نخواهد 
بود. رئیس جمهور روس��یه گفت: باید به اوضاع غیرنظامی��ان قبل از اتخاذ هر تصمیمی 
درباره عملیات نظامی در ادلب توجه ش��ود. پوتین که در نشس��ت خبری در پکن سخن 
می گفت، بیان کرد: معارضان سوری روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه را به تعویق 
می اندازند نه بش��ار اس��د رئیس جمهور سوریه. وی تاکید کرد: باید درباره اعضای کمیته 

تدوین قانون اساسی توافق شود و ما در این راستا با معارضان رایزنی خواهیم کرد.

قاره سبز
مادورو هشدار داد

نی��کالس م��ادورو رئیس جمهور ونزوئال در س��خنانی اظه��ارات فریبکارانه 
نماینده وی��ژه رئیس جمهور آمریکا در حمایت از هوگو چاوز را مورد انتقاد قرار 

داد و او را شخصی حامی جنگ توصیف کرد.
رئیس جمهور ونزوئال ضمن انتقاد از آبرامز گفت نماینده ویژه رئیس جمهور 
آمریکا سعی در آشفته کردن و تفرقه افکنی در میان مردم ونزوئال را دارد. مادورو 
در نشستی با معلمان ونزوئالیی در کارکاس نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا را به شخص حامی جنگ در دوران جنگ سرد تشبیه کرد. رئیس جمهور ونزوئال 
افزود: الیوت آبرامز با نشان دادن خود به عنوان مدافع میراث هوگو چاوز، رئیس جمهور 
پیش��ین ونزوئال، جهان را ش��گفت زده کرد و ادعا کرد حامی و طرفدار چاوز و میراث او 
اس��ت.. آیا این موضوع باور کردنی اس��ت؟ مادورو به در سخنانی طعنه آمیز گفت: آیا ما 

باید از او، این رئیس، معاون پادشاه سرزمین های ونزوئال اطاعت کنیم؟

یکای التین آمر
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نشستی بدون بیانیه پایانی 
علی تتماج

عربستان این روزها میزبانی نشستی بوده که ادعای اقدام 
برای امنیت منطقه را سر می دهد. نمایندگان ۱3 کشور عضو 
ائتالف موس��وم به »ائتالف اسالمی ضد تروریسم« به رهبری 
عربس��تان س��عودی در ریاض حضور یافتند. ادعا شده است 
که هدف از این نشس��ت، هماهنگی اقدامات اعضا در راستای 
مبارزه فکری، رسانه ای، نظامی و مقابله با راههای تأمین مالی 
تروریسم بوده اس��ت. این نشست البته پشت درهای بسته و 
ب��دون ص��دور هیچگونه بیانیه پایانی اتم��ام یافت و محتوای 

مسائل مورد بررسی اعضای حاضر در آن فاش نشد.

این نشس��ت در حالی برگزار ش��ده که ائتالف س��عودی 
موس��وم به »ائتالف اسالمی ضد تروریس��م« در ۱۵ دسامبر 
2۰۱۵ و در بحبوح��ه حضور داعش در منطقه، ش��کل گرفت 
اما ت��ا کنون هیچ عملی��ات یا اقدام موثری نداش��ته و بیش 
از هرچیزی به ابزار تبلیغاتی ریاض تبدیل ش��ده اس��ت. این 
ائت��الف در اص��ل ۴۱ عضو دارد اما تا کن��ون در هیچ یک از 
نشست های آن تمامی اعضا حضور نیافته اند. حضور ۱3 عضو 
در این نشست از ۴۱ عضو شکست سعودی در نمایش نقشش 
در مبارزه با تروریس��م اس��ت این ائتالف همچون ائتالف ضد 
داعش آمریکا صرفا یک گروه تش��ریفاتی بدون کارکرد مثبت 
است چرا که بسیاری از اعضا آن همچون امارات و عربستان و 
بحرین خود کانون تروریس��م پروری هستند نه مبارزه کننده 

با آن.
 اگر س��عودی به دنبال مبارزه با تروریس��م اس��ت چرا از 
تروریسم در س��وریه و عراق حمایت می کند چنانکه پرونده 

یمن واهی بودن این ائتالف را نش��ان می دهد. ائتالفی علیه 
تروریس��م است که در کنار عراق و س��وریه باشد که پیشگام 
مبارزه هستند حال آنکه ائتالف سعودی مسیری مخالف این 
اس��ت. ائتالف سعودی اگر علیه تروریس��م است چرا با رژیم 
صهیونیستی محور تروریس��م دولتی مقابله نمی کند چگونه 
سعودی ادعای مبارزه با تروریسم را سر می دهد در حالی که 

مطیع آمریکایی  شده که محور و ریشه تروریسم است.
 بس��یاری ب��ر این ام��ر تاکید دارند که س��عودی که 37 
ش��هروندش را ب��ه خاطر ش��یعه ب��ودن و بعضا اعت��راض به 
سیاس��ت هایش اعدام می کن��د نمی تواند مدع��ی مبارزه با 
تروریس��م باش��د. با توجه به این ش��رایط می ت��وان گفت که 
نشست ریاض اقدامی برای سرپوش نهادن بر جنایات سعودی 
در یمن و البته در سودان، لیبی و الجزایر است .نشست ریاض 
صرفا توجیهی برای خرید های تس��لیحاتی سعودی است که 
برای کش��تار مردم یمن به کار می رود در حالی که سعودی 

با برجس��ته ساز اقدام ائتالفش در قبال ایران سعی در پنهان 
سازی این حقایق را دارد. 

این در حالی است که مخالفت کشورها با ائتالف سعودی 
قاب��ل توجه اس��ت چنانکه بس��یاری از کش��ورها از پذیرش 
طرح های این کشور برای تشکیل ارتش واحد عربی و اسالمی 
خ��ودداری کرده اند. در جم��ع بندی نهای��ی از این وضعیت 
می توان گفت هش��ت س��ال حمایت از تروریسم در سوریه و 
سه س��ال در عراق به صورت غیرمستقیم و همچنین ارتکاب 
قریب به پنج سال جنایت جنگی در یمن به صورت مستقیم 
و کشتار بی رحمانه مردم بی دفاع و بی گناه یمنی ها، موجب 
ش��ده تا چهره مقامات س��عودی نزد اف��کار عمومی منطقه و 
جهان به صورت قابل توجهی خدش��ه دار شود. لذا سعودی ها 
اکنون با س��ر دادن شعارهایی نظیر ایس��تادن در خط مقدم 
مبارزه با تروریس��م! نمی  تواند از خش��م و نفرت افکار عمومی 

نسبت به خود بکاهند.

یادداشت

گروه فرادید  ویژه ماک��رون ب��ا ط��رح کاه��ش گ�زارش 
مالیات ها در حالی به دنب��ال کاهش اعتراض های 
مردمی بود که حضور گس��ترده مردم فرانس��ه در 
بیست و چهارمین شنبه ضد سرمایه داری، ناکامی 

این حربه ماکرون را آشکار می سازد. 
فرانسه طی هفته های اخیر صحنه اعتراض های 
گس��ترده مردمی به سیاس��ت های دولت ماکرون 
است که به اعتقاد مردم برگرفته از حاکمیت نظام 
سرمایه داری و مغایر با منافع ملی کشورشان است. 
بیست و چهارمین شنبه اعتراضات به نظام سرمایه 
داری در حالی در سراسر فرانسه برگزار شد که مردم 
معترض پس از دیدن و شنیدن صحبتهای امانوئل 
ماکرون در کنفرانس مطبوعاتی و اینکه پاسخی به 
اعتراضات و مطالباتشان داده نشد؛ خشمگین تر از 
گذش��ته و در ناامیدی کامل ب��ه دولت در خیابانها 
حاضر شده اند.بیش از ۱۶۰ روز متوالی اعتراضات 
سراسری به سیاست های دولت فرانسه با ۱۰ کشته 
و حدود ۱3 هزار بازداش��تی یا زخمی از جمله ده 
ها نابینا و قطع عضو حاصل از استفاده خطرناک از 
اس��لحه فلش بال و در مقابل واکنش خنثی هیات 
حاکمه فرانسه به این اعتراضات بی سابقه مردمی، 
قضیه را پیچیده و عجیب کرده است به نحوی که 
برخی از صاحب نظران و کارشناس��ان این فرضیه 
را مطرح می کنند که با توجه به سیاس��ت خارجی 
استعماری فرانسه چه بسا ادامه اعتراضات در داخل 

خواست خود دولت است.

به هرحال، دیروز و در ش��نبه بیس��ت و چهارم 
مردم و بخش��ی از جنبش اعتراضی که به امید حل 
مش��کالت به طرح گفت و گوهای ملی ماکرون در 
س��ه ماه اخیر دل بس��ته بودند ؛ بار دیگر تظاهرات 
خیابانی را برای رس��اندن صدایشان به الیزه نشینان 
انتخاب کرده و جمعیت بیشتری به خیابانها آمدند. 
این در حالیست که همچنان دولت فرانسه با اتخاذ 
سیاست مشت آهنین و سازماندهی ده ها هزار پلیس 
ضدشورش و نیروی امنیتی و ممنوع کردن تظاهرات 

در اکثر شهرها در صدد کنترل اوضاع است.
عالوه بر تظاهرات در ش��هرهای بزرگی چون 
پاری��س، ب��وردو، لیون ، لی��ل، تولوز و مارس��ی ، 
تظاهرات ملی در ش��هر استراس��بورگ در ش��رق 
فرانس��ه که مقر پارلمان اروپاست و کمتر از یکماه 
دیگر ش��اهد برپایی انتخابات حساس این نهاد در 
سراسر اروپا هستیم؛ برگزار شد. تمام شواهد نشان 
می دهد آتش خش��م جلیقه زردها با عقب نشینی 
دوباره رئیس جمهوری فرانسه و کاهش مالیات ها 
فروکش نکرد. دو روز پس از اعالم امانوئل ماکرون 
رئیس جمهوری فرانسه که بسیاری از فرانسوی ها 
اظه��ارات او را به عنوان حرف های بیهوده و بدون 

تاثی��ر در زندگی روزمره خود می دانند، معترضان 
به سیاست های اقتصادی دولت موسوم به جلیقه 
زرده��ا در بیس��ت و چهارمین هفت��ه اعتراض ها 

دوباره به خیابان ها آمدند.
اعتراض های جلیق��ه زردها در حالی پیگیری 
می شود که به نوش��ته رویترز، چهره های مشهور 

جلیقه زردها از جمله »ژاکلین مورو« ، »پریس��یلیا 
لودوس��کی« و»اینگرید لوواواس��ور« روز جمعه در 
بیانیه ها و توئیت ه��ای جداگانه ای تداوم حرکت 
های جنبش اعتراضی فرانس��ویان را خواستار شده 
بودند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه روز 
پنجشنبه گذشته در کنفرانس خبری وعده داد که 

ضمن کاهش مالی��ات ها و افزایش بازنشس��تگی، 
تغییرات��ی هم در خدمات رفاه��ی بدهد و در عین 
حال گفت فرانس��وی ها باید بیش��تر کار کنند. اگر 
چه ماکرون خواستار بازگش��ت آرامش شده اما در 
عی��ن حال پذیرفته که مردم به سیس��تم اعتمادی 
ندارند. کاهش مالیات  ها به میزان پنج میلیارد یورو، 
بازگرداندن قانونی که حقوق مستمری بگیران بویژه 
کسانی که زیر 2هزار یورو در ماه در آمد دارند، را با 
توجه به میزان تورم باال می  برد، تمرکززدایی بیشتر 
از دولت، سهولت امکان برقراری رفراندوم و تعطیلی 
دانشگاه ENAکه بس��یاری از روسای جمهوری و 
مدیران عامل شرکت های فرانسوی دانش آموخته 
این دانش��گاه هس��تند از جمله وعده های ماکرون 
در کنفرانس خبری روز پنجشنبه بود. طبق آخرین 
نظرسنجی ها، محبوبیت امانوئل ماکرون در فرانسه 
همچنان زیر 3۰ درصد در مقابل ۶۰درصد روزهای 

آغازین ریاست جمهوری اش است. 
فی��گارو ب��ا تکیه ب��ر نتیجه یک نظرس��نجی 
درباره اظه��ارات روز پنجش��نبه امانوئل ماکرون، 
اق��دام وی از نظر فرانس��وی  ه��ا را متقاعدکننده 
نخواند و نوشت: در این نظرسنجی، اکثریت گفته 
 ان��د که پیش��نهادهای او به انتظارات آنان پاس��خ 
نداده اس��ت.در جریان اعتراض های جلیقه زردها 
که از ۱7نوامبر 2۰۱۸ آغاز ش��ده اس��ت، تاکنون 
۱۱نفر کش��ته و دس��ت کم 2هزار تظاهرکننده و 
یک هزارنیروی پلیس زخمی و حدود ۱۰هزار نفر 

بازداشت شده اند.

برگزاری بیست و چهارمین شنبه اعتراضات ضد سرمایه دای در فرانسه 

حربه مالیاتی ماکرون نقش برآب شد

آمریکا که به صورت مستقیم  خط در س����ر نظامی  حض��ور  نمی تواند 
ع��راق را گس��ترش دهد باردیگر دس��ت به دامان 
ش��رکت های خصوصی ش��ده چنانک��ه بنیانگذار 
ش��رکت نظامی بدنام بلک واتر که سابقه ای سیاه 
در کش��تار مردم عراق دارد، یک ش��رکت تابعه از 
ش��رکت خود مس��تقر در هنگ گنگ را در ش��هر 

بصره عراق به ثبت رساند.
 پای��گاه خبری بازفید با اس��تناد به اس��نادی 
اع��الم کرد ش��رکت مش��اوره لجس��تیک مرزی، 
دی ام سی س��ی، که ش��عبه ش��رکت جدید موسوم 
ب��ه گروه خدمات مرزی، اف اس جی، اریک پرینس 
است به عنوان ش��رکت خارجی در وزارت تجارت 
عراق به ثبت رس��یده اس��ت. این شرکت تابعه در 

ش��هر بصره در منطقه نفت خی��ز جنوب عراق در 
نزدیک��ی مرز با ایران و کویت واقع ش��ده اس��ت.
گروه خدمات مرزی موس��وم به اف اس جی درباره 
فعالیت خ��ود در عراق اظهارنظری نکرده اس��ت، 
ام��ا اری��ک پرینس ماه مارس در گفتگو با ش��بکه 
الجزی��ره اعالم کرد این گ��روه از عملیات نفتی در 
عراق یا پاکس��تان حمایت  می کند. شرکت نظامی 
خصوصی بلک واتر س��ال ۱۹۹7 تاسیس شد، اما 
پس از آن به فروش رس��ید و نامش به »آکادمی« 
تغییر یافت. این ش��رکت با نیروه��ای امنیتی در 
عراق کش��تارهای بسیاری صورت داد اما هرگز در 
آمریکا محاکمه نش��دند و با تغیی��ر نام از مجازات 

فراری داده شدند. 
این اق��دام آمریکا در حالی ص��ورت می گیرد 
ک��ه نظامی��ان آمریکایی اخیرا با حمل��ه به پلیس 
ف��درال کرک��وک، یک س��رباز را کش��تند ت��ا بار 
دیگ��ر تأکید کنن��د نیروهای جنگی هس��تند، نه 
مستش��اری. جنبش »عصائب اه��ل الحق« عراق 
با انتش��ار بیانی��ه ای اعالم کرد که آمریکا توس��ط 
نیروهای جنگی خود ک��ه در عراق حضور دارند و 
ب��ه نیروهای پلیس فدرال کرک��وک حمله کردند، 
بار دیگر حاکمیت این کش��ور را نقض کرد. پایگاه 
خبری »المعلومه« به نقل از العصائب گزارش داد: 
»همزمان ب��ا اینکه ]از[ حمله به نیروهای قهرمان 

عراق منزجر هس��تیم، ب��ار دیگر درب��اره واقعیت 
حضور آمری��کا در عراق، طرح س��ؤال می کنیم«. 
در این بیانیه آمده اس��ت: »مشخص است که این 
نیروه��ا )آمریکایی(  بر اس��اس نظ��ر خود و بدون 
مراجعه ب��ه فرماندهی عملیات مش��ترک و بدون 
هماهنگی با آن فتار می کنند، و گرنه این درگیری 
رخ نم��ی داد«. این جنبش تصریح کرد که »حادثه 
حمل��ه آمریکا به نیروهای عراق��ی، دلیل محکمی 
بر حضور نیروهای جنگی اس��ت، ن��ه آن گونه که 
واش��نگتن ادعا می کن��د، نیروهای مستش��اری«. 
عصائب در پایان بیانیه خود خاطر نش��ان کرد که 
پارلمان عراق باید در اسرع وقت، نوع، تعداد، محل 
و نقش نیروه��ای خارجی حاضر در خاک عراق را 
مشخص کند تا از بی توجهی آمریکا به خون مردم 

عراق و حاکمیت این کشور جلوگیری شود.
در همین ارتباط، جنبش »نجباء« عراق تأکید 
ک��رد که هر روز »آمریکا )ش��یطان ب��زرگ( رفتار 
وحش��یانه و نقض حاکمیت عراق را ثابت می کند... 
و امروز نیز بار دیگر نقض کرد«. ش��ورای سیاس��ی 
نجباء تصریح کرد که این اقدام نیروهای آمریکایی، 
نشان دهنده س��وء نیت آمریکا و آمادگی نیروهای 
این کشور برای مقابله و نبرد نظامی است، »نه آن 
گونه که دیگران و واش��نگتن ادعا می کنند که این 

نیروها، مستشاری، امنیتی و فنی هستند«.
این ش��ورا از دولت عراق خواست نقش واقعی 
خود را در انجام اقدامات بازدارنده در خصوص این 
تج��اوزات ایفا کند و قوانین س��خت علیه آنان به 

کار گیرد. 

بازگشت بلک واترها به عراق از کانال بصره 

230 هزار نفر تلفات جنگ یمن 
آمری��کا و انگلیس در حالی بر حمایت از س��عودی علیه  بش�ر یمن اصرار دارند که ، براس��اس گزارش س��ازمان ملل، حق�وق 
تجاوز به یمن توس��ط ائتالف عربی به س��رکردگی عربس��تان تا پایان س��ال 

جاری میالدی بیش از 233 هزار قربانی برجای خواهد گذاشت.
پایگاه خبری میدل ایست آی با درج این گزارش افزود: طبق آمار جدید 
س��ازمان ملل تا پایان سال 2۰۱۹ میالدی کشته های جنگ در یمن حدود 
۱۰2 هزار نفر خواهد ش��د که در مقایسه با آمارهای پیشین تلفات بیشتری 

را نشان می دهد.
یمنی ها بر اثر عوامل دیگری مانند گرس��نگی، بیماری، فقدان کلینیک 
های درمانی و دیگر زیرس��اخت های ناش��ی از جنگ، جان خود را از دست 
داده اند.  بر اس��اس این گزارش ۶۸ صفحه ای با عنوان ارزیابی آثار جنگ بر 
توسعه یمن، آمار تلفات مردم یمن بر اثر عوامل ناشی از جنگ، تا پایان سال 

2۰۱۹ به ۱3۱ هزار نفر خواهد رسید.
مجم��وع تلفات جنگ در یمن با احتس��اب این دو آم��ار، 233 هزار نفر 
معادل یک درصد از جمعیت 3۰ میلیون نفری یمن می ش��ود.ائتالف عربی 
به س��رکردگی عربستان از اوایل س��ال 2۰۱۴ میالدی با حمالت همه جانبه 
جنگ در یمن را آغاز کرده و باعث ایجاد فاجعه انس��انی در این کش��ور شده 
اند. پژوهش��گران اعالم کرده اند که میزان خس��ارت اقتصادی این جنگ ۵ 
س��اله برای یمن تا پایان امس��ال ۸۹ میلیارد دالر خواهد بود. به گفته مویر، 
اکثر قربانیان جنگ یمن کودکان زیر پنج سال هستند. این گزارش همچنین 
نش��ان می دهد که در ه��ر ۱۱ دقیقه و ۵۴ ثانیه، یک ک��ودک بر اثر جنگ 
و عوارض جانبی آن جان خود را از دس��ت می دهد. الزم به ذکر اس��ت در 
واکنش به تجاوزات س��عودی، ارتش یمن ۱7 موش��ک ب��ه مواضع نیروهای 
ائتالف س��عودی در مناطقی از »عس��یر« در جنوب غرب عربس��تان شلیک 
کرد. یک منبع نظامی اعالم کرد، ۱۵ فروند از این موشک ها از نوع بالستیک 

»زلزال ۱« بوده و به کشته و مجروح شدن چند ده نفر منجر شده است.

یکا رسوایی جدید پلیس آمر
همزمان با آش��کار ش��دن رفتارهای غیر انسانی ساختار  ن ا حاک��م بر آمریکا ب��ا مهاجران، تصاوی��ر ویدئویی جدید بح�����ر
نش��ان می دهد پلیس آمریکا علیه ش��هروندان سیاه پوست مرتکب خشونت 

شده است.
روابط بین پلیس آمریکا و شهروندان آمریکایی آفریقایی تبار بار دیگر پس از 
آن خبرساز شد که انتشار تصاویر ویدئویی جدید نشان می دهد افسران پلیس 
در حال استفاده غیر ضروری از زور هستند.خبرنگار الجزیره انگلیسی از میامی 
گزارش داد این همان روزی اس��ت که خانواده کاری جونز منتظرش بودند. در 
سال دو هزار و شانزده , این جوان سیاهپوست سی و یک ساله در کنار جاده به 
ضرب گلوله کشته شد, زمانی که نیومن راجر افسر پلیس در فاصله چند متری 
به این جوان سیاه پوست شلیک کرد. این افسر پلیس دادگاه اعالم کرد فکر می 
کرد کوری جونز مسلح بوده است. دادستان ها می گویند این جوان سیاهپوست 
بدون توجه به هش��دارهای پلیس دار حال فرار بود. این افس��ر پلیس با شلیک 

شش گلوله این موسیقیدان سیاهپوست را از پای در آورد.
 کیتی جونز مادر کوری جونز در سخنانی گفت: "راجر هرگز عذرخواهی 
نکرد و در حق پس��ر من بی عدالتی ش��د." در حالی که راجر محکوم ش��د, 
تصاویر ویدئویی منتش��ر شده است که نشان می دهد دو افسر پلیس سفید 
پوس��ت در حال اس��تفاده از زور علیه یک جوان سیاهپوس��ت دیگر هستند. 
پلی��س این نوجوان را به در پیش گرفتن موضع تهاجمی متهم کرده اس��ت. 
این دو افس��ر پلیس تعلیق ش��ده اند و اکنون اتهامات مطرح شده علیه این 
س��یاه پوست لغو شده اس��ت. مادر او می گوید این اتفاق از همان اول نباید 
رخ می داد. خشونت پلیس بر رفتار شهروندان نیز اثر کرده است چنانکه یک 
راننده آمریکایی دچار اختالل روانی به ظن مس��لمان بودن عده ای از عابران 
پی��اده، با خودرو آن ها را زی��ر گرفت. پلیس کالیفرنیا اعالم کرد راننده ای که 
به عمد با خودروی خود عابران را زیر گرفت و هش��ت نفر را زخمی کرد این 

کار را با این تصور انجام داد که آن ها مسلمان هستند.

ین تجاوز جنسی علیه زندانیان در بحر
پ��س از انتش��ار اخباری در ب��اب وضعی��ت بحرانی در  آس�یا زندان ه��ا آل  خلیفه، معاون رئیس س��ازمان صلح برای غ�رب 
دموکراس��ی و حق��وق بش��ر بحرین تاکی��د کرد: رژی��م آل خلیف��ه باید به 
س��ازمان های بین المللی اجازه دهد که به مسئله ش��کنجه زندانیان سیاسی 

ورود کنند.
»یوسف المحافظه« معاون رئیس سازمان صلح برای دموکراسی و حقوق 
بشر بحرین تاکید کرد: رژیم آل خلیفه باید به سازمان های بین المللی اجازه 
دهد که به مسئله شکنجه زندانیان سیاسی ورود کرده و در خصوص حقیقت 
اقداماتی که این رژیم علیه زندانیان انجام می دهد، تحقیق و تفحص کند. وی 
همچنین از وجود مدارکی پیرامون تجاوز جنسی به زندانیان در بحرین خبر 
داد. یوسف المحافظه افزود: گزارش های حقوقی در خصوص وضعیت بحرین 
بیانگر وجود ش��کنجه و تجاوز جنسی در زندان های رژیم آل خلیفه است که 
به عنوان ابزاری برای ارعاب کس��انی که خواس��تار تحقق دموکراسی در این 

کشور هستند، استفاده می شود.
المحافظ��ه تاکید کرد که رژیم آل خلیف��ه در پی کتمان و پنهان کردن 
اقدامات وحشیانه خود علیه معترضان است اما شواهد زنده در داخل و خارج 
از بحرین نمونه ای برای سازمان های بین المللی هستند تا بر سیستم شکنجه 
و ارع��اب زندانیان تاکید کنند.وی تصریح کرد: رژیم آل خلیفه جهت اعمال 
فش��ار به مخالفان و معترضین، آنها را از ابتدایی ترین حقوق انس��انی محروم 
کرده اس��ت. الزم به ذکر است تحت فشار جهانی  دادگاه آل خلیفه محاکمه 
»زکیه البربوری« فعال سیاس��ی زن بحرینی را که هم اکنون در زندان بس��ر 
می برد، به تعویق انداخت. طبق اعالم دادگاه آل خلیفه، جلسه محاکمه این 

فعال زن بحرینی در ۶ خرداد ماه برگزار خواهد شد.
خبر دیگر از بحرین آنکه علمای بحرین در پی اعدام 37 نفر از مخالفان 
عربستان از سوی رژیم آل سعود، با صدور بیانیه ای یک هفته عزای عمومی 

اعالم کردند. 


