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فلس�طین: ی��ک شهرک نش��ین صهیونیس��ت با 
خودروی خود یک فلس��طینی را در کرانه باختری زیر 
گرفت و به ش��هادت رس��اند. جوان فلسطینی »حسن 
بره��م« نام داش��ت و مح��ل ش��هادت وی در نزدیکی 

شهرک صهیونیستی »کارنی شومرون« است.

کویت: نماینده سابق پارلمان کویت درباره ابتکار 
س��عودی ها برای برگزاری نشست مکه با حضور سران 
عرب گفت، از این نشس��ت ها چی��زی بیرون نمی آید 
مگر اینکه اختیار کشورهای عربی دوباره از آنها گرفته 
شود. پس از دعوت پادشاه سعودی از کشورهای عربی 
برای حضور در دو نشس��ت برای بررس��ی حادثه بندر 
الفجی��ره و حمله پهپادی یمنی ها به خط لوله ش��رق 
به غرب در عربس��تان، یک شخصیت سیاسی کویتی 

اینگونه نشست ها را بی فایده ارزیابی کرد.

س�ودان: مذاکرات شورای نظامی انتقالی سودان 
ب��ا ائتالف »قوی اعالن الحری��ة و التغییر« )گروه های 
خواه��ان آزادی و تغییر( به نتیجه نرس��ید. یک عضو 
هیأت مذاکرات ائتالف معارضان در مصاحبه با شبکه 
روسیا الیوم، از مخالفت قاطع شورای نظامی سودان با 
ریاست یک غیرنظامی در شورای حاکمیتی خبر داد.

نیوزلن�د: پلیس نیوزیلند »برنتون تارانت« عامل 
حمله به دو مس��جد در شهر »کرایست چرچ« را که به 
کشته و زخمی ش��دن ده ها نفر منجر شد، به ارتکاب 
اقدام تروریس��تی متهم کرد. به این ترتیب در جریان 
دادگاه که ماه آینده برگزار می ش��ود، او عالوه بر اتهام 
»قت��ل عمد«، ب��ه اتهام ارتکاب اقدام تروریس��تی هم 
محاکمه می ش��ود. تاران��ت ۲۸ س��اله و دارای ملیت 

استرالیایی است. 

افغانس�تان: مقامات اطالعاتی روسیه می گویند 
یکی از زیرش��اخه های داعش موف��ق به جذب حدود 
۵ ه��زار نی��رو در مرزه��ای ش��مالی افغانس��تان ب��ا 
جمهوری های اس��تقالل یافته ش��وروی س��ابق ش��ده 
است. »الکساندر بورتینکوف« رئیس سازمان اطالعات 
روس��یه، در نشستی با سران س��ازمان های اطالعاتی 
شماری از کش��ورهای حوزه اوراسیا از استقرار دوباره 
گروه های تروریستی در والیت های شمالی افغانستان 

ابراز نگرانی کرد.

اوکراین: »والدیمیر زلنس��کی« رئیس جمهوری 
جدی��د اوکراین با اش��اره به تنش موجود با روس��یه 
درخص��وص منطقه دنب��اس اظهار داش��ت: از آمریکا 
می خواهم تا تحریم های خود علیه روس��یه را افزایش 
دهد. وی در ادامه افزود: تعرض روسیه به دنباس برای 
ما کاماًل محرز بوده و در مس��یر مقابله با این کشور به 

حمایت های آمریکا نیاز داریم.

ذرهبین

قربانی جدید سیاست های ضدمهاجرتی 
یک نوجوان ۱۶ ساله در بازداشتگاه پلیس در مرز 
آمریکا جان باخت. این پنجمین کودک مهاجری است 
که از دس��امبر س��ال ۲۰۱۸ در این شرایط جان خود 

را از دست داد.
جس��د این نوج��وان گواتماالیی با ن��ام کارلوس 
جورجی��و هرناندز واس��کز در ایس��تگاه پلیس مرزی 
وس��الکو در تگزاس کشف شد. پلیس اعالم کرد برای 
روشن ش��دن دلیل مرگ این نوجوان تحقیقات خود 
را آغاز کرده اس��ت. بنابر اعالم رسانه های محلی، این 
نوجوان روز یکشنبه بیمار شده و یک پرستار برای وی 
تش��خیص س��رماخوردگی داده بود. برای این نوجوان 
داروی ضدوی��روس تجویز ش��د و ب��رای جلوگیری از 
آلوده ش��دن س��ایر مهاجران این نوجوان به ایستگاه 
پلیس وس��الکو منتقل ش��د. این نوج��وان ۱۳ مه در 

حوالی شهر هیدالگو در تگزاس دستگیر شده بود.
مقام��ات گواتماال اعالم کردن��د این نوجوان برای 
پیوس��تن به س��ایر اعضای خانواده اش به آمریکا رفته 
بود. وزارت ام��ور خارجه گواتماال با انتش��ار بیانیه ای 
اعالم کرد دولت گواتماال از مرگ این نوجوان بس��یار 
متاسف است و با خانواده وی هم دردی می کند. دولت 
گواتماال از مقامات آمریکایی خواست هر چه سریع تر 
دلیل مرگ این نوجوان را مشخص و تدابیر الزم را در 

این زمینه اتخاذ کنند.
از م��اه دس��امبر تاکن��ون این پنجمی��ن کودک 
گواتماالی��ی اس��ت که پس از دس��تگیری از س��وی 
پلیس م��رزی آمریکا جان خود را از دس��ت می دهد. 
عفو بین الملل در این باره اعالم کرد بازداش��ت افراد به 
ویژه کودکان در ش��رایط غیر بهداش��تی و غیرانسانی 
بس��یار خطرناک و وحشیانه است. از ابتدای ماه اکتبر 
س��ال ۲۰۱۸ بیش از ۴۶۰ هزار نفر در مرز مکزیک و 
آمریکا دس��تگیر شدند. بسیاری از مهاجران در انتظار 
بررسی درخواست پناهندگی ش��ان آزاد شده اند؛ زیرا 
مراکز اسکان فوری پلیس مرزی دیگر ظرفیت اسکان 

این افراد را ندارد.

نیمچهگزارش

مادورو خواستار انتخابات 
رئیس جمهور ونزوئال پیشنهاد داد تا انتخابات مجمع ملی این کشور که در اختیار 

طرفداران گوایدو است زودتر از موعد آن که پایان سال ۲۰۲۰ است برگزار شود.
نیکالس مادورو پیشنهاد برگزاری انتخابات زودهنگام مجمع ملی این کشور 
را مطرح کرد. اکثریت مجمع ملی ونزوئال تحت اختیار طرفداران »خوان گوایدو« 
رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال است. انتخابات پیشین مجمع ملی در سال ۲۰۱۵ 

برگزار شد و طبق برنامه انتخابات مجمع ملی جدید باید اواخر ۲۰۲۰ برگزار شود.
همچنی��ن »کارلوس وچیو« نماین��ده گوایدو در آمریکا با مقام��ات پنتاگون و کاخ 
س��فید دیدار داش��ته اس��ت. این دیدار پس از آن ص��ورت گرفت که گوای��دو از آمریکا 
خواس��تار حمایت نظامی ش��د.  »خوان گوایدو« سوم بهمن 97 با حمایت های آمریکا و 
متحدانش، خود را رئیس جمهور ونزوئال خواند و به فاصله کمتر از نیم ساعت نیز »دونالد 

ترامپ« نیز او را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئال به رسمیت شناخت.

یکای التین آمر
مسئول تنش های منطقه  

معاون حزب اهلل در گفت وگویی با نماینده دبیرکل س��ازمان ملل، تأکید کرد 
که زبان آمریکا و رژیم صهیونیس��تی زبان »تهدید و زور« اس��ت و این دو عامل 

تنش های منطقه هستند.
»یان کوبیچ« فرستاده دبیرکل سازمان ملل با »نعیم قاسم« معاون دبیرکل 
حزب اهلل دیدار کرد؛ دیداری که »س��یدعمار الموسوی« مسئول روابط بین المللی 
حزب اهلل نیز در آن حضور داشت. ر این دیدار که درباره وضعیت و تحوالت منطقه ای 
و بین المللی رایزنی ش��د، نعیم قاس��م اعالم کرد: »آمریکا و اسرائیل مسئول تنش ها در 
منطقه هستند«. معاون حزب اهلل در ادامه طرح »آمریکایی - صهیونیستی« برای تسویه 
مس��أله فلسطین موسوم به »معامله قرن« را محکوم و تأکید کرد، ملت فلسطین و تمام 
افراد حامی این مسأله مقدس ساکت نخواهند نشست و با توان در مقابل این »توطئه« 

خواهند ایستاد.

غرب آسیا 
پیروزی رئیس جمهوری اندونزی 

کمیسیون انتخابات اندونزی جوکو ویدودو، رئیس جمهوری این کشور را به 
عن��وان پیروز انتخابات اخیر اندونزی اعالم کرد و به این ترتیب ویدودو برای بار 

دوم این سمت را کسب کرد. 
طبق اعالم کمیس��یون انتخابات اندونزی، ویدودو با کس��ب ۵۵.۵ درصد آرای 
مجموع رای دهندگان بار دیگر به عنوان رئیس جمهوری اندونزی انتخاب شد. طبق 
ای��ن گزارش، ۳۲ هزار نیروی امنیتی برای برق��راری نظم و آرامش در جاکارتا، پایتخت 
اندونزی، مستقر شده اند. پراووبو سوبیانتو، ژنرال بازنشسته و رقیب انتخاباتی ویدودو که طبق 
اعالم کمیسیون انتخابات اندونزی، ۴۴.۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده و هنوز واکنشی 

به نتایج اعالم شده نشان نداده است و معلوم نیست این نتیجه را خواهد پذیرفت یا خیر. 
در انتخابات ۱7 آوریل در اندونزی بیش از ۱9۲ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن 

بودند. مخالفان جوکو پس از اعالم نتایج انتخابات به خیابان ها آمدند.

شرق آسیا

یه
عرب
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مجوزیبرایبحرانساز
فرامرزاصغری

بحران سوریه همچنان از کانون های اصلی تحوالت غرب 
آسیاس��ت که نه تنه��ا بر منطقه بلکه ب��ر کل نظام بین الملل 
اثرگذار اس��ت. این روزها در حالی ارتش سوریه عملیات های 
گس��ترده ای را علیه تروریس��ت ها در مناطق مختلف اجرا می 
کند که برخی مواضع از س��وی کنگره آمریکا جای تامل دارد. 
چهارص��د عضو کنگره از هر دو حزب آمری��کا طی نامه ای به 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا خواس��تار مداخله برای 

حل بحران سوریه شدند. 

به گ��زارش الجزیره، نمایندگان آمریکای��ی در این نامه از 
ترامپ خواس��تند تالش ها برای توق��ف تهدیدات امنیتی علیه 
مناف��ع آمریکا و همپیمانانش در س��وریه را رهبری کند. حال 
این س��وال مطرح می ش��ود که چرا این اق��دام صورت گرفته و 
چه اهدافی در ورای آن دنبال می شود. اقدام نمایندگان کنگره 
نشانگر ماهیت جنگ طلب و غیرانسانی هر دو حزب دموکرات و 
جمهوری خواه است که واهی بودن ادعاهای دموکراتیک برخی 
از آنها را آش��کار می سازد. برای تمام آنها محور یکسان بوده که 
کشتار و جنایت اساس آن است. نکته مهم آنکه آمریکا در طول 
این سال ها به بحران سازی در سوریه پرداخته و اکنون نیز رسما 
حامی داعش است. طدرخواست کنگره در حالی استمرار بخش 
این رویه اس��ت که برگرفته از شکست آمریکا در سوریه است. 
بسیاری بر این امر تاکید دارند که آمریکا از دستاوردهای سوریه 
و حامیانش در برابر تروریست ها نگران است و درخواست ۴۰۰ 

نماینده آشکارتر ش��دن این نگرانی است .نمایندگان خواستار 
حفظ منافع آمریکا در سوریه شده اند که این نشانگر عدم ماهیت 
انسانی آنهاست چراکه اگر رویکرد انسانی داشتند به حمایت از 
نظام سوریه می پرداختند که در حال مبارزه با تروریسم است. 
شواهد امر نشان می دهد که آمزسکا زنجیره ای از تحرکات را در 
حمای��ت از داعش در عراق و س��وریه آغاز کرده چنانکه در این 
راه حتی به بمباران ارتش عراق و نیز توس��عه پایگاه نظامی در 

مرزهای عراق با سوریه و اردن می پردازد. 
نکته مهم دیگر آنکه واژه حمایت از منافع همپیمانان آمریکا 
در سوریه، ادامه سیاست سرکیسه کردن کشورهای عربی است 
چنانک��ه ترامپ بارها اعالم کرده کش��ورهای عربی باید هزینه 
هر حرکت آمریکا در س��وریه را بپردازند این سیاس��ت از سوی 
بس��یاری از کشورهای غربی دنبال می ش��ود و آنها برآنند تا با 
ایجاد فضای منفی در منطقه ضمن دوشیدن کشورهای عربی 

از فض��ای موجود برای توجیه حضور نظامی در منطقه نیز بهره 
گیرند. نکته دیگر آنکه با توجه به نقش بحران س��از آمریکا در 
سوریه، سکوت س��ازمان ملل در برابر در خواست کنگره که به 
تشدید جنگ در سوریه منجر می شود جای سوال دارد. در این 
میان بس��یاری بر این عقیده اند که درخواست کنگره از ترامپ 
نشانه شکست آمریکا در برابر ایران است چراکه سناریوی آمریکا 
بهره گیری از تروریس��م در منطقه علیه ایران بوده که عمال این 

سناریو با پیروزی مقاومت بر تروریسم ناکام ماند. 
در جم��ع بندی نهای��ی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت 
ک��ه آمری��کا هر چه در توان داش��ته در س��وریه اجرا کرده و 
ن��اکام مانده و درخواس��ت کنگره نیز نمی تواند دس��تاوردی 
برای آن داش��ته باش��د چراکه دمش��ق و متحدانش تس��لیم 
بحران س��ازی های آمریکایی نش��ده و همچنان یکپارچه علیه 

تروریسم و حامیانشان در نبرد هستند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه س��امانه دفاعی س��عودی که گ�زارش 
بیش��تر پاتریوت آمریکایی  است هر روز با حقارت 
جدیدی در برابر مقاومت یمنی ها متحمل می شود 
چنانک��ه یک منب��ع در ی��گان پهپ��ادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن به ش��بکه المسیره گفت 
این یگان امروز س��ه ش��نبه عملیات پهپادی علیه 

فرودگاه نجران انجام داده است.
این یگان با پهپاد قاصف ۲K انبار تس��لیحات 
در فرودگاه نجران را هدف قرار داد که به بروز آتش 
سوزی در آن منجر شده است. این اقدام در حالی 
ص��ورت گرفت که پیش از آن نیز عملیات پهپادی 
یمن، تاسیس��ات نفتی س��عودی را هدف قرار داد. 
القدس العربی نوش��ت، انصاراهلل یمن ش��یوه های 
دفاع خ��ود در براب��ر مداخله نظامی عربس��تان و 
ام��ارات در یمن را وارد ف��از جدید تهاجمی کرده 
که متکی به ابزارهایی کم هزینه با فناوری ساخت 
س��اده اما در عی��ن حال خطرناک اس��ت. روزنامه 
»القدس العربی« در یادداشتی با عنوان »زرادخانه 
غول آسای عربستان و فناوری ناچیز الحوثی«، فاز 
جدید حمالت ارتش و کمیته های مردمی یمن در 
دفاع برابر تجاوزگری عربستان و امارات را موجب 

به هم ریختن معادالت میدانی توصیف کرد.
مقامات س��عودی می گویند که پدافند هوایی 
کشورش��ان دو فروند موشک بالستیک را که پشت 
س��ر هم ش��هرهای الطائف و جده در استان مکه را 
هدف گرفته بود رهگیری کردند. همزمان انصاراهلل 

یمن می گوید حمله اخیر به تاسیسات نفتی شرکت 
آرامکوی عربس��تان بخش کوچکی از طرح بزرگی 
اس��ت که در انتظار این کش��ور است و ۳۰۰ نقطه 
نظام��ی و حیاتی عربس��تان و ام��ارات برای حمله 
شناسایی شده اس��ت.قبل از آن هم طرفی ناشناس 
موفق به حمله به نفت کش های اماراتی و عربستان 

در بندر الفجیره امارات و تخریب آن شد.
القدس العربی نوش��ت: روش��ن اس��ت که گروه 
الحوثی ش��یوه های دفاع خود در برابر مداخله نظامی 
عربستان و امارات در یمن را وارد فاز جدید تهاجمی 
کرده که متکی به ابزارهایی کم هزینه و فناوری ساخت 
ساده است، اما در عین حال می تواند بسیار خطرناک 

باشد به ویژه به این دلیل که می تواند هزاران کیلومتر 
خط لوله نفت و ده ها تاسیس��ات استخراج، پاالیش و 
پمپاژ نفت در عربستان سعودی و امارات عربی متحده 
را ه��دف قرار دهد. ای��ن روزنامه افزود: چیزی که اثر 
بخش��ی این گزینه تهاجم��ی را افزایش می دهد این 
است که پهپادهایی که ایستگاه پمپاژ نفت عربستان 
را هدف گرفتند از مسافتی بالغ بر هشتصد کیلومتری 
به هوا برخاستند و برد آنها تا بیش از هزار و ششصد 
کیلومتر می رسد، یعنی می تواند اهداف بسیار دور از 

لحاظ جغرافیایی را نابود کند.
 القدس العربی نوش��ت: چه بس��ا حمالت اخیر 
اعتبار بخشی به اعالمیه های پیشین الحوثی درباره 
حمله آن به تاسیس��ات حیاتی عربستان و امارات از 
جمله فرودگاه های ریاض، ابوظبی و دبی محس��وب 
می ش��ود.این روزنامه نوشت: دومین منشا خطر این 
اس��ت که پیچیده ترین ش��بکه های دفاعی پیرامون 
تاسیس��ات نفت��ی عربس��تان و امارات ک��ه برایش 
میلیاردها دالر هزین��ه کردند در رهگیری جزیی یا 
کلی این پهپادها ناتوان بوده و نتوانس��ته مانع اثرات 
تخریبی آن ش��ود. این عالوه بر مش��کالت عمدی 
است که مانع استقرار هر نوع پیشرفته پدافند دفاعی 

است که در حال حاضر برای حفاظت از شبکه های 
عنکبوتی خطوط نفت اس��تفاده می ش��ود. بنابراین 
تقریبا غیرممکن است که اطمینان حاصل شود که 
نشت نفت آسیب جدی به محیط زیست وارد نکند.

الزم به ذکر اس��ت پدافند هوایی ارتش یمن در 
جدیدترین دستاورد خود موفق شد یک فروند پهپاد 
ائتالف متجاوز در الحدیده را س��اقط کند. بر اساس 
گزارش شبکه »المسیره«، این پهپاد در حالی که در 
ش��مال غرب »حیس« در حال انجام مأموریت بود، 
ساقط ش��د. پدافند هوایی ارتش یمن در چهاردهم 
ماه ج��اری )می( نیز یک فروند پهپ��اد تهاجمی » 
MQ۱« ائتالف متجاوز را با موشکی مناسب ساقط 
کرد؛ این پهپاد س��اخت آمریکاس��ت. از سوی دیگر 
ائتالف س��عودی حمله پهپادی نیروه��ای ارتش و 
کمیته های مردمی یمن به منطقه نجران عربستان 

را تایید کرد. الزم به ذکر است 
رئی��س کمیته عال��ی انقالب یمن ب��ه بیانیه 
س��ازمان برنام��ه جهان��ی غذا درخصوص ارس��ال 
کمک های بشر دوستانه واکنش نشان داد.»محمد 
عل��ی الحوث��ی« رئیس کمیته عال��ی انقالب یمن 
در پست توئیتری خود نوش��ت: انتقادات سازمان 
ملل و نهادهای وابسته به آن علیه انصاراهلل بیانگر 
اعمال فش��ار از سوی ائتالف متجاوز سعودی برای 
جلب افکار عمومی اس��ت. وی درادامه افزود: این 
انتق��ادات س��ازمان برنامه جهانی غ��ذا بعد از آن 
صورت می گیرد که با وارد کردن ۱۶۳ هزار کیسه 

گندم فاسد به یمن مخالفت شد.

عملیات پهپادی یمنی ها به انبار تسلیحات فرودگاه نجران رسید

تحقیر سامانه دفاع موشکی غول پیکر سعودی

مغرضان��ه  عملکرده��ای  سب���ز دولتمردان انگلیس شرایط را قاره 
برای بسیاری از اقلیت های دینی و قومی وخیم تر 
کرده اس��ت چنانک��ه نتای��ج یک مطالعه نش��ان 
می ده��د از زمان برگزاری همه پرس��ی برگزیت تا 
کن��ون، اقلیت های قومی س��اکن انگلیس بیش از 

پیش مورد تبعیض و آزار قرار گرفته اند.
نتایج یک تحقیق در سطح کل انگلیس نشان 
می ده��د از زمان برگ��زاری همه پرس��ی برگزیت 
)خروج بریتانی��ا از اتحادیه اروپ��ا(، درصد اعضای 
اقلیت های قومی در انگلیس که مورد آزار و تبعیض 
ق��رار گرفته اند، از ۵۸ درصد به 7۱ درصد رس��یده 
اس��ت.به نوش��ته روزنامه »گاردین«، این آمار پس 
از آن منتش��ر می شود که اس��تفاده از لفاظی هایی 

تفرقه انگیز توس��ط برخ��ی کاندیده��ای انتخابات 
پارلم��ان اروپا در مجامع عموم��ی، تنها یک هفته 
پی��ش از آغاز این رویداد، موج��ب افزایش نگرانی 
شده است. از جمله این کاندیدها می توان به »کارل 

بنجامین« و »تامی رابینسون« اشاره کرد.
نتایج این تحقیق که توسط شرکت تحقیقاتی 
»آپینیوم« از بین ۱۰۰۶ فرد از اقلیت های قومیتی 
انگلیس انجام شد نشان داد افراد نژادپرست به طور 
فزاینده ای در اعمال آزار و تبعیض به صورت افراطی، 
بی پرواتر شده اند. میزان افرادی از یک گروه اقلیتی 

در انگلیس که توس��ط افرادی غریبه مورد آزار قرار 
گرفتند از ژانویه ۲۰۱۶ )دی-بهمن ۱۳9۴( تا فوریه 
س��ال جاری میالدی )بهمن - اسفند ۱۳97( از ۶۴ 

درصد به 7۶ درصد افزایش یافته است.
این در حالی اس��ت که آمار جرم و جنایت نیز 
به ط��ور موازی از س��ال ۲۰۱۳ ت��ا ۲۰۱۸ )۱۳9۲ 
ت��ا ۱۳97( در انگلی��س و ول��ز با افزای��ش تقریباً 
دوبراب��ری، به 7۱۲۵۱ مورد رس��ید.»دیوید لمی« 
نماینده ش��هر »تاتنهام« در پارلمان و عضو حزب 
کارگر انگلیس که رهبر یک کمپین ضدنژادپرستی 

اس��ت یافته های این مطالعه را »هش��دار دهنده« 
خواند. »عمر خان« رئیس اندیشکده برابری نژادی 
»رانیمد تراست« نیز گفت اکنون کاماًل واضح است، 
با این که برگزیت منشأ نژادپرستی نیست اما منجر 
به افزایش آن ش��ده اس��ت. به عقیده او رسانه های 
اجتماعی در حال »عادی س��ازی نف��رت و افزایش 
تفرقه« بوده اند. در عی��ن حال، حزب کارگر متهم 
به یهودس��تیزی و حزب محافظ��ه کار نیز متهم به 
اسالم هراسی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد 
در پای��ان س��ال ۲۰۱۶ )۱۳9۵(، ۳7 درصد مردم 
انگلیس به صورت روزانه در رسانه های اجتماعی با 
محتوای نژادپرس��تانه مواجه شده اند اما این میزان 

در سال ۲۰۱9 )۱۳97( به ۵۰ درصد رسید.
همچنین ش��مار گزارش نظرات منفی درباره 

مهاجرت یا اشتراک گذاری جوک های نژادپرستانه، 
در بازه زمانی مورد مطالعه حدود ۵۰ درصد افزایش 
داش��ت. در این میان، افراد سیاه پوس��ت بیشترین 
می��زان تبعیض را گزارش کرده اند که این میزان از 
۵9 درصد در ژانویه ۲۰۱۶ )دی-بهمن ۱۳9۴( به 
۵9 درصد در ماه اکتبر همان سال و 7۴ درصد در 
ماه های فوریه و مارس سال جاری میالدی )بهمن 

۱۳97 تا فروردین ۱۳9۸( رسیده است.
پرسش ش��وندگان ش��رق انگلیس بیش��ترین 
اف��رادی بودند که اظهار داش��تند م��ورد آزارهای 
نژادپرس��تانه قرار گرفته اند. تبعیض نژادی نسبت 
ب��ه زنان جزو اقلیت های قومی نیز از ۶۱ درصد در 
نیم��ه دوم س��ال ۲۰۱۶ )۱۳9۵( به 7۴ درصد در 

فوریه ۲۰۱9 )بهمن-اسفند ۱۳97( رسید.

تبعیض علیه اقلیت های دینی و قومی در انگلیس شدت گرفته است 

دولتمردان لندن مروجان نژادپرستی

نجباءپاسخحمالتآمریکارامیدهد
منطق��ه، مع��اون دبیرکل النجب��اء هش��دار داد که اگر مق���اوم�ت همزم��ان با تش��دید تح��رکات بحران س��از آمریکا در 
آمریکا گروههای عراق��ی را هدف قرار دهد، همه اهداف و پایگاه های آمریکا 

در منطقه هدف نیروهای این گروه قرار خواهند گرفت.
نصر الش��مری تأکید کرد که جنگ تا کنون، جنگ کالمی و تالش برای 
ب��ه انحصار درآوردن تصمیم سیاس��ی هر طرف یا کش��وری بوده که مخالف 
گرایش های آمریکا در منطقه و جهان بوده اس��ت. الش��مری گفت که گزینه 

نظامی بین عراق و آمریکا بعید است.
وی در عی��ن حال تأکید کرد ک��ه »اگر آمریکا عم��دا گروه ها یا اهداف 
عراق��ی را به ای��ن بهانه هدف قرار دهد که وابس��ته به ایران هس��تند، ]این 
اقدام[ عواقب بدی دارد... حتی برای کشورهایی که از آن ]به سمت نیروهای 
عراقی[ موش��ک شلیک ش��ود«. این مس��ئول النجباء ادامه داد: »اگر آمریکا 
گروهه��ای عراق��ی را هدف قرار ده��د، همه اهداف و پایگاه ه��ای آمریکا در 
منطقه هدف ما قرار خواهند داش��ت«. الش��مری در پایان تصریح کرد که در 

صورت حصول چنین امری، »آمریکا بازنده بزرگ خواهد بود«.
منابع خبری ش��امگاه یکش��نبه اعالم کردند که چن��د گلوله خمپاره و 
موشک به نزدیکی س��فارت ایاالت متحده آمریکا در منطقه بین المللی سبز 
بغداد شلیک شد. الزم به ذکر است یک منبع امنیتی عراق با اشاره به ادامه 
ارسال تجهیزات آمریکایی از اردن به پایگاه عین االسد، تأکید کرد که در تازه 

ترین اقدام، 7۰ خودروی نظامی آمریکایی وارد این پایگاه شده است. 
پایگاه عین االس��د در غرب استان االنبار )غرب عراق( واقع شده و تحت 
کنترل کامل نظامیان تروریس��ت آمریکای��ی قرار دارد. منبع مذکور در ادامه 
تأکید کرد که در این کاروان نظامی آمریکا نفربر نیز دیده شده است. تحرکات 
آمریکا در عراق در حالی ش��دت گرفته اس��ت که حمایت از داعش محور آن 
است. این در حالی است که یک تیم بین المللی که مسؤول تحقیقات درباره 
جنایت های داعش علیه ایزدی های عراق و دیگر تجاوزات این گروه است ۱۲ 

گور جمعی را در عراق کشف کرده است.

اروپامقهورقدرتچینوآمریکا
همزم��ان با تش��دید تنش ه��ای تجاری می��ان پکن و  ن ا واش��نگتن، رئیس جمهور فرانس��ه، آمریکا و چین را دو بح�����ر
قطب بزرگ که هر روز خودشان را بیشتر به جهان تحمیل می کنند دانسته 

و تاکید کرد وحدت قدرت ایجاد می کند.
امانوئل ماکرون بعد از دیدار با نخست وزیر پرتغال گفت: من با نخست وزیر 
پرتغ��ال اج��رای مرحله جدید ط��رح اروپایی را پیگیری می کن��م. ما در اروپا 
انتخاب��ی را پیش رو داریم ک��ه می توانیم به تمام ش��هروندان مان ارائه کنیم. 
ماک��رون گفت: ما با این پرس��ش روبه رو هس��تیم که آی��ا می خواهیم اروپا را 
بش��کنیم و به ملی گرایی های سابق برس��یم یا اینکه آن را برای قرن بیست و 
یکم نوس��ازی نماییم؟ در جهانی که هر روز نامطمئن تر می ش��ود و به واسطه 
ضربات ژئوپولیتیک در تالطم اس��ت، با دو قطب بزرگ آمریکا و چین که هر 
روز خودشان را بیشتر تحمیل می کنند، من عقیده دارم که ما همگی به اعتقاد 
عمیقی باور داریم که ساده و اساسی است: اینکه وحدت قدرت ایجاد می کند.

رئیس جمهور فرانس��ه که در فاصله یک هفته ت��ا انتخابات مجلس اروپا 
صحب��ت می کرد افزود: م��ا طرحی برای آینده داریم ک��ه به موازات حرکت 
جهان به س��وی آین��ده ما نیز جاه طلبی های اروپایی م��ان را به پیش ببریم. 
ای��ن کار با وضع عوارض جدی��د اروپایی و همچنین وضع تعرفه فرامرزی که 

می تواند صنایع ما را نیز حفظ کند، پیگیری می شود. 
این مواضع در حالی مطرح می ش��ود که در بحبوحه تش��دید مناقش��ه 
تجاری ب��ا چین، رئیس جمهوری آمریکا گفت اجازه نخواهد داد این کش��ور 
آس��یایی در دوران حاکمیت او به ابرقدرت اول جهان تبدیل ش��ود. آمریکا و 

چین از سال گذشته درگیری مناقشه ای تجاری شدند. 
آنها مرتبا جلس��اتی را در راس��تای یافتن یک راه ح��ل درباره این تنش 
تج��اری برگزار می کنند اما گفت وگوها تاکنون حاصلی نداش��ته و در آخرین 
مراحل��ش به مانعی برخورد کرد. در این میان وزارت بهداش��ت آمریکا گفته 
است، این کش��ور از تایوان برای گرفتن موقعیت "ناظر" در بزرگترین تجمع 

ساالنه آژانس سالمت سازمان ملل حمایت می کند.

ادامهبحرانسوریهدرخواستکنگره
لش در ادامه سیاس��ت بحران س��ازی در س��وریه، ۴۰۰ عضو  کنگ��ره از هر دو ح��زب آمریکا طی نام��ه ای به »دونالد چ�����ا

ترامپ« رئیس جمهور آمریکا خواستار مداخله برای حل بحران سوریه شدند.
نمایندگان آمریکایی در این نامه از ترامپ خواستند تالش ها برای توقف 
تهدیدات امنیتی علیه منافع آمریکا و همپیمانانش در سوریه را رهبری کند. 
در این نامه ادعا ش��ده که روس��یه در حال جنگ علیه مردم سوریه بوده و از 

»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه حمایت می کند.
آمریکا و روسیه، از طرف های مختلفی در جنگ سوریه حمایت کرده اند. 
روس��یه حامی دولت سوریه است که از زمان آغاز ناآرامی ها در این کشور از 
مارس ۲۰۱۱، در حال مبارزه با گروه های تروریستی است. آمریکا و متحدانش 
در منطقه اصلی ترین حامیان معارضان مسلح و گروه های تروریستی در حال 

نبرد با دولت بشار اسد، رئیس جمهور سوریه هستند. 
این درخواس��ت در حالی مطرح ش��ده که اقدامات آمریکا در س��وریه به 
گسترش تروریس��م منجر شده است. خبر دیگر از سوریه آنکه رئیس جمهور 
س��وریه مرکز بین المللی »الش��ام االس��المی« ب��رای مقابله با تروریس��م و 
افراط گری��ی را افتت��اح و تأکید کرد که هرکس به کش��ور خود خیانت کرد، 

مؤمن واقعی نیست.
رئیس جمهور س��وریه پس از افتتاح این مرکز و در جریان س��خنرانی در 
میان جمع کثیری از علمای دمش��ق تأکید کرد که ملت سوریه با ایستادگی 
خود، در حال مبارزه با افراط گرایی است. وی تصریح کرد که »ارتش سوریه 
نیز در حال مبارزه با تروریس��می اس��ت که برخاس��ته از افراط گرایی اس��ت 
و علم��ای مذهب��ی نیز با این افراط گرایی که مولّد تروریس��م اس��ت، مبارزه 

می کنند«.
خبر دیگر آنکه اس��تان قنیطره سوریه ش��اهد برگزاری رزمایش نظامی 
مشترک روسی سوری است. نظامیان سوری و نیروهای پلیس نظامی روسی 
با حضور والدیمیر ایوانووس��کی رئیس اداره پلیس نظامی وزارت دفاع روسیه 

این رزمایش نظامی مشترک را برگزار کردند.


