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پاکس�تان: ژنرال »قمر جاوی��د باجواه«  فرمانده 
ارتش پاکس��تان گفت: به نقش خود ب��رای به نتیجه 
رس��یدن مذاکرات صلح افغانس��تان و امنی��ت پایدار 
در منطق��ه ادام��ه می دهی��م. وی در بازدی��د از نقاط 
مختلف مرز مش��ترک پاکس��تان با افغانستان یادآور 
شد: نظامیان پاکس��تانی در هر شرایطی برای مبارزه 
با تروریس��م آماده هس��تند و امنیت مرز مش��ترک را 

تأمین خواهند کرد.

امارات: س��ه شرکت هواپیمایی امارات با اشاره به 
اینکه پروازهای این شرکت ها به روال طبیعی ادامه دارد، 
وجود هر گونه خطر در آسمان را رد کردند. سه شرکت 
هواپیمایی ام��ارات در واکنش به هش��دارهای آمریکا 
درباره پرواز بر فراز منطقه خلیج فارس، تأکید کردند که 
هیچ تغییری در برنامه های پروازی این شرکت ها وجود 

ندارد و پروازها به روال طبیعی ادامه دارند.

اس�ترالیا: ح��زب محافظه کار اس��ترالیا برخالف 
نظرسنجی های صورت گرفته به شکل »معجزه آسایی« 
برنده انتخابات سراس��ری این کش��ور ش��د. »اسکات 
موریسون« نخس��ت وزیر کنونی استرالیا پس از اعالم 
نتای��ج رقابت ه��ای انتخاباتی گفت دول��ت او نتایجی 
شبیه »معجزه« به دست آورد که احتمال ابقای او در 

پستش را افزایش می دهد.

هن�د: رای دهندگان هند دی��روز در هفتمین و 
آخرین دور از انتخابات پارلمانی این کش��ور با انتخاب 
کاندیداهای مورد نظر خود فصل جدیدی در سیاست 
این کش��ور را رقم زدند. ح��دود ۹۰۰ میلیون هندی 
حائز ش��رایط برای حضور در انتخاب��ات پارلمانی این 
کشور دیروز در هفتمین و آخرین دور از این انتخابات 

پای صندوق های رأی حاضر شند.

لهستان: شهروندان لهستانی در آستانه انتخابات 
پارلم��ان اروپا در راس��تای حمایت از سیاس��ت های 
اروپایی دس��ت به برگ��زاری تظاهرات زدن��د. هزاران 
ش��هروند لهس��تانی با برگزاری تظاهراتی در آس��تانه 
برگ��زاری انتخاب��ات پارلمان اروپا نس��بت به عضویت 
کشورش��ان در اتحادیه اروپا ابراز خرس��ندی کردند. 
آنها در ش��عارهای خود اع��الم می کردند که عضویت 
در اتحادی��ه اروپا برای آنها امنیت و آرامش به ارمغان 

آورده و می آورد.

فرانس�ه: رهبر جبه��ه ملی فرانس��ه اعالم کرد 
اروپ��ا هیچ دلیلی ب��رای خصومت با روس��یه ندارد و 
عادی سازی روابط کش��ور های اروپایی با مسکو مورد 
عالق��ه هر دو طرف اس��ت. مارین لوپ��ن، رهبر جبهه 
ملی فرانسه، اعالم کرد اروپا هیچ دلیلی برای خصومت 
با روس��یه ندارد. لوپن در گفتگو با خبرگزاری روس��ی 
اس��پوتنیک گفت: »ما )اروپایی ه��ا( هیچ دلیلی برای 

دشمنی با روسیه نداریم. 

ذرهبین

وپا نگرانی از اخراج پناهجویان از ار
رئیس  آژانس آوارگان سازمان ملل متحد با اشاره 
به ش��رایط وخیم پناهجویان در لیبی، از اتحادیه اروپا 

خواست تا پناهجویان را به لیبی باز نگرداند.
آژان��س حمای��ت از آوارگان س��ازمان ملل متحد 
)UNHCR( از اتحادی��ه اروپ��ا خواس��ت ت��ا روند 
فرس��تادن پناهجوی��ان ب��ه لیب��ی را متوق��ف کن��د. 
»دومینی��ک برچ« رئیس آلمانی این نهاد در گفت وگو 
با »ولت آم زونتاگ« از کش��ورهای اروپایی خواست تا 

امنیت پناهجویان را تضمین کنند.
برچ گفت: »افرادی که گارد س��احلی لیبی آنها را 
در دریای مدیترانه نجات می دهد، تحت هیچ شرایطی 
نبای��د به کمپ ها در لیبی بازگردانده ش��وند. هرگونه 
قدرت و نفوذ سیاس��ی از جمل��ه از جانب اروپا باید به 
کار گرفته شود تا مشکالت در اردوگاه ها پایان یابند.« 
برچ افزود که تش��دید وخام��ت اوضاع در لیبی به این 
معناست که اردوگاه ها در این کشور برای پناهجویان 
خطرناک ش��ده اند و گفت: »ش��رایط انسانی در کمپ 
ها بسیار وخیم اس��ت. غذا، آب و بسیاری از نیازهای 
درمانی تامین نمی شود. ضمن اینکه اردوگاه ها در شهر 

طرابلس هم در چنگ نیروهای نظامی قرار دارد.«
اتحادیه اروپا روی اقدام��ات لیبی در زمینه مهار 
موج پناهجویان حساب می کند اما پناهجویان در این 
کش��ور با خطرهای زیادی دست به گریبان هستند.از 
زمان س��قوط رژیم »معمر القذافی« در س��ال ۲۰۱۱، 
لیبی این کش��ور نفت خیر، شاهد درگیری های داخلی 
است. نیروهای شرق لیبی به فرماندهی ژنرال »خلیفه 
حفت��ر« از ح��دود دو م��اه قبل پیش��روی به س��مت 
طرابلس پایتخت لیبی برای تصرف این ش��هر را آغاز 
کرده اند اما با مقاومت شدید نیروهای دولت وفاق ملی 
به ریاس��ت الس��راج مواجه ش��ده و در نفوذ به داخل 

طرابلس ناکام مانده اند.

نیمچهگزارش

خرید »اس-۴۰۰« قطعی است
»رج��ب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکیه  گفت قرارداد خرید س��امانه 
پدافندی »اس-۴۰۰« از روس��یه قطعی است و آنکارا در تولید نسل بعدی این 

سامانه روسی، سامانه دفاعی »اس-۵۰۰« هم مشارکت خواهد داشت. 
اردوغان که در یک برنامه تلویزیونی در اس��تانبول به س��وال دانش��جویان 
پاس��خ می داد، در مورد تهدی��د آمریکا مبنی بر خ��ودداری از تحویل اف-۳۵ به 
ترکیه، واش��نگتن را به وقت کش��ی متهم کرد و گفت: »آن ه��ا فعال دارند توپ را در 
زمی��ن می چرخانند و کمی از خود بی میلی نش��ان می دهد. اما دیر یا زود، ما اف-۳۵ ها 
را دریافت خواهیم کرد. عدم تحویل آن ها جزو گزینه ها نیس��ت.« در روزهای گذش��ته 
اخباری منتش��ر شد مبنی بر اینکه آنکارا تحت فشار واشنگتن از مسکو خواسته تحویل 
اس-۴۰۰ را به تأخیر بیاندازد. اما مقام های ترکیه ای با رد این گزارش ها، اعالم کرده اند 

که به محض آنکه این سامانه آماده باشد، آنکارا آن را تحویل خواهد گرفت. 

چالش
خیز انتخاباتی مورالس 

رئیس جمهوری بولیوی کمپین انتخاباتی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰ اکتبر) ۲8 مهر( و کسب این سمت برای چهارمین بار آغاز کرد.

اوو مورال��س بطور رس��می فعالیت های انتخاباتی خ��ود را برای حضور در 
انتخابات آتی ریاس��ت جمهوری آغاز کرد. وی ضم��ن تاکید بر رقابت منصفانه 
ب��رای حضور دوباره در س��مت ریاس��ت جمهوری گف��ت: مردم ما در راس��تای 
پیروزی، متحد و منس��جم هس��تند. مورالس که پیش از انتخابات ریاست جمهوری 
در نظرس��نجی ها پیش��تاز بوده، در جمع هواداران خود افزود: چرا نباید پنج سال دیگر 
در س��مت ریاست جمهوری حضور داشته باش��م؟ باید برای تکمیل اقدامات بزرگ خود 
این راه را ادامه دهیم. ما احس��اس قدرت می کنیم و ش��ما مردم به ما انرژی می دهید. 
'سونیا برتو' قانونگذار بولیوی نیز در این رابطه گفت: مردم بولیوی و بخش های مختلف 

از جمله جنبش های اجتماعی از مورالس حمایت می کنند. 

سرخط
بازگشت کریستینا فرناندز 

رئیس جمهوری پیشین آرژانتین گفته که به دنبال تصاحب سمت معاونت 
ریاست جمهوری است.  کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری پیشین آرژانتین که 
باور گسترده بر این بود که می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری اواخر سال 
جاری میالدی کاندیدای این پست شود، اعالم کرده که می خواهد خودش را در 
موقعیت معاون این س��مت قرار دهد؛ آلبرتو فرناندز، رئیس سابق کابینه آرژانتین 

نیز کاندیدای سمت ریاست جمهوری آرژانتین خواهد بود.
الزم به ذکر اس��ت گمان گسترده بر این بود که فرناندز در مقابل مائوریسیو ماکری، 
رئیس جمهوری کنونی آرژانتین در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر سال جاری میالدی 
قرار گیرد اما وی قصد دارد تا معاون آلبرتو فرناندز شود که یک کاندیدای میانه روتر است. 
وی ادامه داد: من از آلبرتو فرناندز خواسته ام تا رهبری یک گروه را که شامل ما یعنی من 

به عنوان معاون و خودش به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری است، برعهده بگیرد.
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تکرار تجربه سوخته 
علی تتماج 

ش��اه س��عودی از س��ران کش��ورهای عرب و کشورهای 
حاش��یه خلی��ج فارس دع��وت کرده ت��ا دو هفت��ه دیگر در 
نشس��تی با موضوع حوادث اخیر در تأسیسات نفتی عربستان 
سعودی و بندر »فجیره« امارات شرکت کنند. وزارت خارجه 
عربستان اعالم کرد، شاه این کشور از سران دولت های عربی 
و کش��ورهای ش��ورای همکاری خلیج فارس خواسته روز ۳۰ 
می )۹ خرداد(  در ش��هر مکه مکرمه گرد هم آیند. حال این 

س��وال مطرح می شود که چرا این درخواست صورت گرفته و 
س��عودی چه اهدافی را در ورای آن دنب��ال می کند؟ چرایی 

رفتار سعودی در چند بعد قابل تعریف است. 
نخس��ت آنکه سعودی به رغم ۴ س��ال کشتار و جنایت و 
برخورداری از حمایت های گس��ترده کشورهای غربی نه تنها 
دس��تاوردی نداش��ته بلکه هم اکنون به مرحله ای رسیده که 
ناتوان��ی آن در برابر مقاومت یمن برای همگان آش��کار ش��ده 
اس��ت. عملی��ات پهپادی مقاوم��ت یمن در تاسیس��ات نفتی 
س��عودی و نیز انفجارهایی که گفته می ش��ود در فجیره روی 
داده تمام اعتبار س��عودی و امارات را زیر سوال برده است. در 
همین ح��ال در چارچوب بازی آمریکایی، س��عودی بار دیگر 
محور تحرکات ضد ایرانی در منطقه شده است »عادل الجبیر« 
وزیر مش��اور دولت عربستان سعودی در امور خارجی دیروز با 

حضور در یک نشس��ت خبری در شهر ریاض بار دیگر ایران را 
به حمایت از تروریسم و ایجاد بی ثباتی در منطقه متهم کرد. 
با توجه به این شرایط سعودی از یک سو به دنبال نشان 
دادن اجم��اع عرب��ی در قبال بحران یمن اس��ت و از س��وی 
دیگر همگرایی س��ایر کش��ورهای عربی با سیاس��ت های ضد 
ایرانی اش را تمنا می کند. این اهداف در حالی توسط سعودی 
پیگیری می ش��ود تجربه به س��عودی نشان داده هیچ کدام از 
نشس��ت هایی که پیش از این در قالب نشس��ت های اتحادیه 
عرب، ش��ورای هم��کاری خلیج ف��ارس، ارت��ش واحد عربی 
و ارتش واحد اس��المی برگزار کرده از یک س��و با اس��تقبال 
کش��ورهای عربی همراه نشده و بسیاری از کشورها حاضر به 
حضور در این نشس��ت ها نش��ده اند و در همین حال اگر هم 
نشستی برگزار ش��ده در نهایت خواسته های سعودی محقق 

نشده و کشورها به مخالفت با سیاست های آن پرداخته اند. 
ب��ا توجه به ای��ن تجربه ها می توان گفت که س��عودی با 
برگزاری این دو نشس��ت در حاشیه نشست سازمان همکاری 
اس��المی س��عی دارد تا از فرصت حضور اکثر سران کشورها 
برای نمایش حضور حداکثری در نشست های درخواستی اش 
بهره گیرد و چنان القا س��ازد که اکثر کشورها با سیاست های 

ضد یمنی و ضد ایرانی وی همراه هستند. 
رویکردی که البته بیش��تر به یک نمایش تبلیغاتی شبیه 
اس��ت چرا که بس��یاری از کش��ورهای عربی و اسالمی رسما 
مخالفت خود را با رفتارهای منطقه ای و همگرایی سعودی با 
آمریکا اعالم کرده اند که عدم همراهی کشورها با طرح معامله 
قرن درباره فلس��طین و نیز خروج بس��یاری از کش��ورهای از 

ائتالف سعودی در یمن نمودی از این رفتارها است. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه همزم��ان با تش��دید ناکامی گ�زارش 
س��عودی در یمن و آش��کارتر ش��دن ماهیت ضد 
بش��ری این رژیم، در اقدامی که بیشتر برای یافتن 
شریک جرم است، شاه سعودی از سران کشورهای 
عرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس دعوت کرده 
تا دو هفته دیگر در نشس��تی ب��ا موضوع حوادث 
اخیر در تأسیس��ات نفتی عربستان سعودی و بندر 

»فجیره« امارات شرکت کنند.
 وزارت خارجه عربس��تان اعالم کرد، ش��اه این 
کشور از سران دولت های عربی و کشورهای شورای 
همکاری خلیج فارس خواسته روز ۳۰ می )۹ خرداد( 
با هدف بررسی مسئله عملیات علیه تأسیسات نفتی 
این کش��ور و حادث��ه بندر »فجیره« ام��ارات عربی 

متحده، در شهر مکه مکرمه گرد هم آیند.
به نوش��ته پایگاه خبری ش��بکه »اسکای نیوز« 
عربی، در بخش��ی از بیانیه وزارت خارجه عربس��تان 
س��عودی به نقل از »س��لمان بن عبدالعزیز« ش��اه 
س��عودی آمده اس��ت: »این دو نشس��ت ب��ه دنبال 
مشورت و هماهنگی با کشورهای برادر برای تقویت 
امنیت و ثبات در منطقه است.« این بیانیه می افزاید: 
»حمالتی که دو پایگاه نفتی در پادش��اهی سعودی 
و کش��تی های تجاری در آب های سرزمینی امارات 
عربی متحده را هدف ق��رار داد، برای صلح و امنیت 
منطقه ای و بین المللی تبعاتی جدی به همراه دارد.«

هفته گذش��ته وزارت خارجه امارات ادعا کرد 
چه��ار نفت ک��ش اماراتی، س��عودی و ن��روژی در 

نزدیکی بن��در فجیره این کش��ور هدف »عملیات 
خرابکارانه« قرار گرفته اند. هیچ گروهی مسئولیت 
ای��ن حمالت را بر عه��ده نگرفته، اما رس��انه های 
سعودی و غربی در روزهای گذشته تالش کرده اند 
با اس��تناد ب��ه این حادث��ه و همچنی��ن عملیات 
پهپ��ادی تالفی جویان��ه انقالبیون یم��ن در عمق 
عربستان سعودی، فضایی ضدایرانی ترسیم کنند. 
بنا بر اعالم امارات، این کش��ور به همراه عربستان 
س��عودی و ن��روژ نام��ه ای را در خص��وص حادثه 
فجیره به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال 
کرده اند. دو روز پیش نش��ریه »عرب نیوز« وابسته 
به خاندان حاکم عربستان سعودی، با نسبت دادن 
این ح��وادث به ایران، آمریکا را ب��ه حمله نظامی 
به ایران تش��ویق کرد  وزارت خارجه امارات عربی 
متحده با صدور بیانیه ای از دعوت ش��اه س��عودی 
برای برگزاری نشس��ت سران کش��ورهای عربی و 

حاشیه خلیج فارس در مکه استقبال کرد.
در این میان رئیس شورای عالی انقالب یمن به 
دعوت شاه عربستان برای برگزاری نشست فوق العاده 
در مکه واکنش نشان داد و آن را نشستی توطئه آمیز 
دانس��ت. »س��لمان بن عبدالعزیز« ش��اه عربستان 

س��عودی از مقامات کش��ورهای عربی و نیز س��ران 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دعوت 
ک��رد در ۳۰ می )ن��ه خرداد( در نشس��تی در مکه 
ش��رکت کنند تا عملیات پهپادی ارتش یمن علیه 
تأسیسات نفتی سعودی و نیز حادثه بندر »فجیره« 
امارات مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد. این دعوت 

شاه سعودی به واکنش »محمد علی الحوثی« رئیس 
ش��ورای عالی انقالب یمن روبه رو ش��د. الحوثی در 
صفحه توئیتر خود با هشتگ »نشست توطئه سعودی 
را مردود می دانیم« نوش��ت: به هر انسان آزاده ای در 
این ماه کریم می گوییم می توانی با مردود دانس��تن 
نشست هایی که در راستای توقف حمله به یمن کار 

نمی کند، مخالفت خود با ریختن خون ملت یمن را 
نش��ان دهی؛ نشست هایی که جز در راستای کمک 
به جنگ ها و ویرانی ها برگزار نمی شود، نشست هایی 
که علیه مس��ائل امت اسالم توطئه می کند، مسأله 
فلس��طین را می فروشد یا در راستای پرورش ]طرح 

سازش[ معامله قرن کار می کند.
خبر دیگر آنکه  وزیر خارجه آمریکا شنبه شب 
در تماس تلفنی با »محمد بن س��لمان« ولی عهد 
س��عودی با وی درباره تح��والت منطقه گفت وگو 
کرده اس��ت. الزم ب��ه ذکر اس��ت در ادامه ناکامی 
س��عودی در یم��ن  نیرو های یمن��ی محل تجمع 
نیرو ه��ای ائتالف متجاوز س��عودی و مزدورانش را 
در اس��تان عسیر عربستان و اس��تان ضالع یمن با 

موشک های زلزال ۱، هدف قرار دادند.
از سوی دیگر »محمد عبدالسالم« سخنگوی 
جنب��ش انص��اراهلل یمن تاکی��د ک��رد: خطاب به 
کش��ورهای ائتالف متجاوز س��عودی می گویم که 
شر و بدی از شما شروع شد و با پاسخ ما رو به رو 
ش��دید و توقف این پاسخ بس��تگی به توقف تجاوز 
دارد. همچنی��ن  وزارت بهداش��ت یم��ن با صدور 
بیانیه ای نس��بت به اوضاع وخیم انس��انی در این 
کش��ور هش��دار داد. در این بیانیه آمده اس��ت: ما 
از جامعه بین الملل می خواهیم به مس��ئولیت های 
خود در قبال رس��یدگی به اوضاع انس��انی وخیم 
یمن عمل کند. در این بیانیه آمده اس��ت: ۹۲ الی 
۹۵ درصد از دس��تگاه ها در بیمارس��تانها و مراکز 

پزشکی عمر خود را کرده و یا از کار افتاده اند.

آنچه عربستان از برگزاری نشست کشورهای عربی در مکه پیگیری می کند 

سعودی به دنبال شریک کشتار یمن

با رس��وایی سیاسی  همزمان  سب���ز در اتری��ش، صدراعظم آلمان قاره 
با اش��اره ب��ه گس��ترش دیدگاه ه��ای افراطی در 
اتحادیه اروپا از سیاستمداران اروپایی خواست که 

در برابر این جریان بایستند.
 »آن��گال م��رکل« صدراعظ��م آلم��ان گفت 
ک��ه سیاس��تمداران اروپایی باید قاطعان��ه دربرابر 
پوپولیسم بایستند. وی در جریان سخنرانی در شهر 
»زاگرب« گفت: »ما با جریاناتی مواجه هس��تیم... 
که می خواهند ارزش های ما در اروپا را نابود کنند 
و بای��د قاطعانه در برابر آنها بایس��تیم.  )اتحادیه( 
اروپا پ��روژه ای بر مبنای صل��ح، آزادی و موفقیت 
اس��ت. ملی گرایی دش��من پروژه اروپایی اس��ت.« 

موضع گیری مرکل در ش��رایطی اس��ت که  شنبه 
ش��ب یک روز پس از آنکه انتش��ار ویدئویی از زد 
و بند مالی »هاینتس کریس��تین اشتراخه« معاون 
صدراعظم اتریش به اس��تعفای این سیاس��تمدار 
راس��تگرا منجر شد، »سباس��تین کورتس« صدر 
اعظم اتریش با اعالم فروپاش��ی کابینه ائتالفی، از 
رئیس جمهور این کش��ور خواست »هرچه زودتر« 

انتخابات پیش از موعد برگزار کند.
»آنگرت کرام��پ- کارن باوئ��ر« رئیس حزب 
گزینه ه��ای  از  ک��ه  آلم��ان  دموکرات مس��یحی 
صدراعظمی آلمان اس��ت هم به تحوالت اخیر در 

اتریش واکنش نش��ان داد و گفت که این رسوایی 
نش��ان داد که پوپولیسم راس��ت گرای افراطی در 
اروپا ش��کل گرفته اس��ت تا منافع کشورهایش��ان 
را در جهت منافع خودش��ان بفروش��د. وی گفت: 
»به ای��ن افراد نباید اجازه داده ش��ود که در اروپا 

مسئولیت داشته باشند.«
از س��وی دیگ��ر »هایکو م��اس« وزیر خارجه 
آلمان در پی رس��وایی اخیر در اتریش، به ش��دت 
از »سباس��تین کورتس« صدراعظم این کشور که 
با راس��ت گرایان افراطی تشکیل ائتالف داده است، 
انتقاد ک��رد. ماس در این مورد به نش��ریه آلمانی 

پوپولیست،  »راست گرایان  »بیلدام زونتاگ« گفت: 
دش��من آزادی هس��تند همکاری با آنها،  اقدامی 

غیرمسئوالنه است.«
از س��وی دیگ��ر »ماتئ��و س��الوینی« معاون 
نخس��ت وزیر ایتالیا اع��الم کرد اگ��ر اتحاد جدید 
جناح راس��ت در انتخابات آتی اتحادیه اروپا قدرت 
را به دس��ت گیرد ممکن است موضع این اتحادیه 

در خصوص تحریم های روسیه تغییر کند.
سالوینی در گفتگو با اسپوتنیک گفت: »همه 
مردم خوب« بر س��ر این مسئله که باید تحریم ها 
لغو ش��ود، توافق دارند. معاون نخس��ت وزیر ایتالیا 
پ��س از حض��ور در اجتماع بزرگی ک��ه در میالن 
از نماین��دگان و س��ران ۱۱ حزب راس��ت اروپایی 

تشکیل شده بود، افزود: »من همچنان بر این باور 
هستم که ما به تحریم ها نیازی نداریم. 

موض��وع ح��ذف آن ها هم��ه مردم خ��وب را 
ب��ا هم متح��د می کن��د«. او در ادام��ه تاکید کرد 
محدودیت های اقتصادی »سبب خسارت می شود 
و مشکلی را حل نمی کند. ابزاری که کار نمی کند 
باید حذف ش��ود«. پیش از انتخابات پارلمان اروپا 
در تاریخ ۲۳ تا ۲۹ مه، سالوینی اجتماع بزرگی را 
در می��الن برگزار کرد. او در این اجتماع خطاب به 
آن��گال مرکل، صدراعظم آلم��ان و امانوئل مکرون، 
رئیس جمه��ور فرانس��ه، گف��ت »م��ا نمی خواهیم 
کس��انی را تحمل کنیم که در تمامی این س��ال ها 

اروپا را ویران کرده اند«.

هراس بزرگان اروپا از قدرت یابی راستگرایان  

فتنه انگیزی در لوای تسلیح عشایر 
آس�یا تح��رکات آمریکا برای گس��ترش نظام��ی در عر اق در  حالی ش��دت گرفته اس��ت که همزمان با انتشار برخی غ�رب 
خبره��ا درباره تس��لیح عش��ایر اهل س��نت در غرب عراق، مناب��ع خبری از 

حمایت کامل آمریکا از این طرح خبر می دهند.
 س��رتیپ »نجم الجبوری« فرماندهی ارت��ش عراق در نینوی که خود از 
بزرگان عشایر این استان است در تاریخ ۲۰ اردیبهشت گذشته خبر از مسلح 
کردن برخی از عشایر توسط دولت خبر داد. »اثیل النجیفی« استاندار سابق 
نین��وی که در زمان حمله داعش، حرف و حدیث های بس��یاری در خصوص 
نقش وی در س��قوط موصل مطرح شد نیز از مس��لح کردن عشایر استقبال 

کرده و آن را »گام مثبت« دانسته است.
مقامات رس��می و دولتی عراق تا کنون واکنش��ی به این موضوع نش��ان 
نداده اند اما برخی گروههای سیاسی عراق در خصوص این مسأله ابراز نگرانی 
ش��دیدی کرده اند؛ به خصوص اینکه طرح مورد نظر حمایت تمام قد آمریکا 
را نیز در بر دارد. مس��أله مس��لح کردن عش��ایر عراق یک بار نیز در س��ال 
۲۰۱۴ مطرح شد که آن زمان نیز حمایت کامل آمریکا و رسانه های سعودی 
را در پ��ی داش��ت اما ناکام ماند. برخی از سیاس��یون عراق��ی در مورد تکرار 
تجربه »شبه نظامیان عش��ایر« که در سال ۲۰۱۰ از سوی »نوری المالکی« 
منحل شد، ابراز نگرانی کرده اند. شبه نظامیانی که بسیاری از آن ها سپس به 

گروههای تروریستی از جمله داعش پیوستند.
چند تن از بزرگان عش��ایر در اس��تان االنبار به العربی الجدید گفتند که 
آمریکا از موضوع مس��لح کردن عشایر حمایت می کند و اخیرا نشستی میان 
فرماندهان آمریکایی با رهبران عش��ایر در پایگاه »عین االس��د« در اس��تان 
االنب��ار برگزار ش��ده و آمریکایی ها وعده دادن س��الح را به عش��ایر داده اند. 
طب��ق گفته آن ها آمریکایی در صدد افزایش نقش عش��ایر در اس��تان االنبار 
تا مرزهای اس��تان بغداد هستند. »س��عد المطلبی« عضو شورای استانداری 
بغداد از مخالفان اصلی این طرح اس��ت و به العربی الجدید گفت که مس��لح 
کردن عش��ایر در اس��تان های مجاور بغداد همچون االنب��ار، عراق را به دوره 
»ش��به نظامیان عشایر« باز می گرداند. او در ادامه افزود: مسلح کردن عشایر، 

قدرت آن ها را در برابر حکومت افزایش می دهد.

وندان یکا به شهر 342 کشته در شلیک پلیس آمر
بش�ر آمارهای منتش��ر شده در آمریکا نشان می دهد که در  پن��ج م��اه نخس��ت س��ال ۲۰۱۹، تع��داد ۳۴۲ نفر از حق�وق 

شهروندان آمریکایی به دلیل شلیک پلیس، جان خود را از دست داده اند.
کار یک افس��ر پلیس محافظت و خدمت رس��انی اس��ت، ام��ا در برخی 
کش��ورها همیشه این طور نیست. بسیاری از افس��ران پلیس به خوبی برای 
م��ردم کار می کنند اما بعضی از قدرت خ��ود برای رفتارهای غیرقانونی، بی 
عدالت��ی و حتی آزار اس��تفاده می کنن��د که در این صورت نه تنها ش��اهد 

محافظت از شهروندان نیستیم، بلکه خود تبدیل به تهدید می شوند.
ای��ن حال و روز پلیس در آمریکا اس��ت که در فیل��م های متعددی که 
در ش��بکه های ارتباطی پخش می ش��ود می توان تبعیض، خش��ونت و آزار 
ب��ه دیگ��ران و بی رحمی را از رفتار روزانه آنها دی��د که برخی منجر به قتل 
و گرفته ش��دن جان کسانی می ش��ود که گناه آنها اثبات نشده است. شاید 
بتوان این بخش از پلیس آمریکا را قاتالنی با مدال و افتخار توصیف کرد که 
داستان های غم انگیز رفتار آنها با شهروندان کمتر با پاسخ عادالنه ای مواجه 
ش��ده اس��ت. تازه ترین جنایتی که این روزها ویدئوی کوت��اه آن در فضای 
مجازی به اش��تراک گذاشته شده است، نمونه ای از بیش از هزار مورد قتلی 
است که در آمریکا بر اثر شلیک پلیس به شهروندان رخ می دهد.پلیس، زن 
حدود ۴۵ س��اله ای را گرفته اس��ت. او می خواهد دستبند به دستان او بزند 
اما زن فریاد می زند که کاری نکرده و او در حال رفتن به خانه خود اس��ت. 
با این حال، پلیس ابتدا با ش��وک الکتریکی س��عی دارد او را زمین گیر کرده 
و دس��تبند بزند اما زن ب��ا تالش های خود و فریاد از این که حامله اس��ت، 
اجازه نمی دهد او را دستگیر کنند.  افرادی که در سال گذشته توسط پلیس 
آمریکا کشته شده اند بالغ بر یک هزار و ۱66 نفر است و در سال ۲۰۱7 هم 

یک هزار و ۱۴7 نفر با شلیک پلیس جان خود را از دست داده اند.
س��هم سیاه پوس��تان کشته ش��ده در این تیر اندازی ها ۲۵ درصد بوده 
اس��ت از این رو در هر یک میلیون نفر، س��یاه پوس��تان س��ه برابر بیشتر از 
س��فید پوستان در معرض این تهاجم پلیس قرار گرفته اند. حدود ۳۰ درصد 
از جنایت ها علیه س��یاه پوس��تانی رخ داده است که فاقد سالح بوده اند، در 

حالی که ۲۱ درصد از سفید پوستان سالح نداشتند.

یکایی  استقبال با تظاهرات ضد آمر
همزمان با نزدیک شدن به سفر رئیس  جمهوری آمریکا  ن ا ب��ه لندن، هزاران تن از مردم انگلیس در کنار گروه ها و بح�����ر
کارزارهای تبلیغاتی ضد ترامپ برای ش��رکت در تظاهرات اعتراضی در لندن 

اعالم آمادگی کرده اند.
کارزار مدنی ائتالف توقف ترامپ که یکی از اصلی ترین نهادهای مخالف 
س��فر رئیس جمهوری آمریکا به لندن به ش��مار می رود با انتش��ار پیامی در 
فیس بوک، از مردم خواس��ت تا مانند س��ال گذش��ته در تظاهرات پرازدحام 
علیه ترامپ ش��رکت کنند. ای��ن نهاد مدنی قصد دارد ت��ا چهاردهم خرداد، 
همزمان با دومین روز از س��فر رئیس  جمهوری آمریکا به انگلیس، تظاهرات 
گس��ترده ای را از میدان مشهور ترافالگار در قلب لندن تا جایی که او حضور 

داشته باشد، برگزار کند.
در این بیانیه آمده اس��ت: بگذارید به او نشان دهیم درباره سیاست های 
نف��رت انگیزش چه فکر می کنیم. به خیابان ها س��رازیر می ش��ویم تا جلوی 
نفرت، کوته فکری و نژادپرس��تی را بگیریم. این بیانی��ه همچنین از ترزا می 
نخس��ت وزیر انگلیس به دلیل دعوت رسمی از ترامپ به لندن انتقاد کرده و 
از به عنوان دنباله رو سیاس��ت های س��می ترامپ یادکرده است. طبق آخرین 
آمار منتشرش��ده در فیس بوک تاکنون بیش از ۳۲ هزار مش��ترک فیس بوک 
عالقه مندی خود را برای ش��رکت در این تظاهرات ابراز کرده و از این میزان 
7 هزار تن مش��ارکت خود را تائید کرده اند.  س��ایر فعاالن ضد ترامپ هم با 
انتش��ار پیام هایی در اعالم مخالفت خود با این س��فر به استقبال هشتک نه 

به ترامپ رفتند.
در آخری��ن س��فر ترام��پ به لن��دن، بی��ش از ۲۰۰ ه��زار معترض در 
خیابان های مرکزی ش��هر لندن دست به تظاهرات زدند و شعارهایی را علیه 
ترامپ و رابطه ویژه لندن و واشنگتن سر دادند.  آن ها عالوه بر شعارنوشته ها 
و پارچه نوش��ته هایی که در دست داشتند، بادکنک غول پیکر و تمسخرآمیز 
ترامپ را که به ش��کلی کودکی عصبانی طراحی شده بود، حمل می کردند.در 
همین پیوند گزارش ها حاکی است یک فعال مدنی از شهر فیالدلفیا آمریکا، 
روبات مشابه به ترامپ را که روی دستشویی طالیی نشسته سفارش داده تا 

به دست معترضان در انگلیس برسد. 


