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ازبکس�تان: »ویکتور محموداف« دبیر ش��ورای 
امنیت وابس��ته به ریاس��ت جمه��وری ازبکس��تان و 
»نیکوالی پاتروش��ف« دبیر ش��ورای امنیت روس��یه 
در ش��هر »اوفا« درب��اره امنیت بیولوژیکی یادداش��ت 
تفاهم امضا کردند. »یوگینی آنوش��ین« رئیس بخش 
مطبوعاتی ش��ورای امنیت روسیه در جمع خبرنگاران 
در ای��ن باره گفت: طرفین تاکید کردند که با توجه به 
جنب��ه فرامرزی این موض��وع و تهدیدات حاصل از آن 

باید اقدامات مشترک و هماهنگی انجام گیرد.

پاکستان: دولت هند پس تصمیم کمیته بین المللی 
المپیک درخصوص محروم کردن این کشور از میزبانی 
ر قابت های بین المللی، با ش��رکت تمامی ورزش��کاران 
خارجی در رویدادهای ورزش��ی در این کشور موافقت 
ک��رد. تعهد هند به کمیته بین الملل��ی المپیک به این 
معنی اس��ت که دهلی نو بار دیگر می تواند رویدادهای 
بزرگ ورزش��ی از جمله رقابت ه��ای مقدماتی المپیک 

۲۰۲۰ توکیو را برگزار کند.

میانم�ار: یک گروه حقوق بش��ری روهینگیایی از 
دبیرکل س��ازمان ملل و مشاور ارشدش خواست بر سر 
"شکست های سیستماتیک" در رسیدگی به نسل کشی 
علیه روهینجایی ه��ا که در دوران آنها رخ داده اس��ت، 
اس��تعفا دهند. "ائت��اف روهینج��ا آزاد" در بیانیه ای از 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد و رناتا لوک-

دسالین، هماهنگ کننده پیشین سازمان ملل مستقر در 
میانم��ار بابت ناکام��ی در حفاظت از هزاران مس��لمان 

روهینگیایی در این کشور بحران زده انتقاد کرد.

نیجریه: عناصر گروه تروریس��تی »بوکوحرام« با 
حمله به یک پایگاه ارتش در ش��مال ش��رقی نیجریه، 
۱۵ نظام��ی را به قتل رس��اندند. برخ��ی منابع نظامی 
گزارش دادند که عناصر گروه بوکوحرام دوش��نبه شب 
به پایگاهی در شمال شرقی نیجریه حمله کردند. یک 
افس��ر نیجریه که خواست نامش فاش نشود، گفت که 
اجساد ۱۵ نظامی کشته شده در این حمله پیدا شد و 

همچنان تعدادی از نظامیان مفقود هستند.

سودان: انجمن مشاغل س��ودان که از معارضان 
این کشور اس��ت، خواستار پایان دخالت سفیر امارات 
در امور داخلی کشورشان شد. انجمن مشاغل سودان 
اع��ام کرد ک��ه در اباغی��ه ای به »محم��د بن حمد 
الجنیب��ی«، خطرات دخالت بیگان��گان در حمایت از 

یک جناح سیاسی را به وی گوشزد کرده است.

آمریکا: بعد از چندین هفته بن بس��ت، در نهایت 
اعضای ارش��د کمیته تخصیص بودجه سنا درخصوص 
درخواست »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای 
دریافت بودجه بیش��تر برای تشدید تدابیر امنیتی در 
مرزه��ای جنوبی و مقابله با ورود پناه جویان، به توافق 
رس��یدند. دو مشاور ارشد س��نا اعام کردند که طبق 
ای��ن توافق، بیش از 4.۵ میلیارد دالر به عنوان بودجه 

مرزی به ترامپ تخصیص داده می شود.

ذرهبین

شکایت پاکستان از »بی.بی.سی« 
در ادام��ه اعتراض های جهانی ب��ه اقدامات دولت 
مابانه بن��گاه خبرپراکن��ی س��لطنتی انگلیس، دولت 
پاکستان از ش��بکه خبری "بی.بی.سی" به خاطر نشر 
گزارشی کذب و بی اساس درباره نقض حقوق بشر در 

این کشور به طور رسمی شکایت کرد.
 وزارت اطاع رسانی پاکس��تان در بیانیه ای اعام 
کرد، دولت از "بی.بی.س��ی" به خاطر انتش��ار گزارشی 
تح��ت عنوان "افش��ای نق��ض پنهان حقوق بش��ر در 
پاکس��تان" در تاریخ ۲ ژوئن ش��کایت کرد و خواستار 

رسیدگی به این شکایت از سوی دولت انگلیس شد.
"بی.بی.س��ی" در این گ��زارش دروغ ب��ه مبارزه 
طوالنی پاکس��تان با شبه نظامیان در راستای جنگ با 
تروریسم پس از حمات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در خاک 
آمریکا پرداخته است. در شکوائیه وزارت اطاع رسانی 
پاکس��تان آمده است، گزارش��ی که در دو بخش اردو 
و انگلیس��ی "بی.بی.س��ی" پخش ش��د، مغایر با اصل 
بی طرفی و ارزش های رسانه ای و اخاقی است و بدون 
ارائه هیچ مدرک موثق��ی، از به اصطاح نقض حقوق 

بشر از سوی دولت پاکستان می گوید.
طبق شکوائیه وزارت اطاع رسانی پاکستان، چنانچه 
مقامات "بی.بی.س��ی"، این گزارش و اتهام��ات وارده را 
تکذیب نکنند و اقدامی علیه نویسنده آن به عمل نیاورند، 
ای��ن وزارتخانه از حق پیگیری از طریق همه گزینه های 
قانونی در پاکس��تان و انگلیس برخوردار اس��ت. "آصف 
غفور"، سخنگوی ارتش پاکستان نیز ضمن محکوم کردن 
این اقدام "بی.بی.س��ی"، این گزارش را سراس��ر دروغ و 
مغایر با ارزش های انسانی خواند. پیش از این نیز بسیاری 
از کش��ورها از جمله ترکیه بی.بی.س��ی را به دروغگویی 
متهم کرده اند. تظاهرات های مردمی بسیاری در انگلیس 

نیز علیه این شبکه خبری برگزار شده است. 

نیمچهگزارش

مرگ ُمرسی عادی نبود
رئیس جمه��وری ترکیه در جریان برگزاری مراس��م نم��از میت غیابی برای 
محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر که در استانبول برگزار می شد، اظهار 

داشت که مرگ مرسی عادی نبوده است.
رجب طیب اردوغان دیروز در جریان مراس��م نماز میت غیابی مرس��ی در 
مسجد فاتح استانبول سخنرانی را انجام داد. وی گفت: اینکه آیا مرگ وی طبیعی 
بود یا برخی عوامل دیگر دخیل بودند، مشکوک است. شخصاً باور ندارم که این مرگ 
طبیعی باش��د.  محمد مرس��ی اولین رئیس جمهوری منتخب مردم مصر دیروز دوشنبه 
در دادگاهی در این کش��ور جان باخت. محمد مرسی عضو ارشد گروه اخوان المسلمین 
بود که در اولین انتخابات آزاد مصر در س��ال ۲۰۱۲ پیروز انتخابات ش��د. اما پس از یک 
س��ال وی در کودتای خونین عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع وقت و رئیس جمهوری فعلی 

مصر زندانی و از کار برکنار شد.

 سرخط 
مغایرت موضع آمریکا با روح حاکم ناتو 

ترکیه اعام کرد، تهدید آمریکا مبنی بر احتمال خارج کردن آنکارا از پروژه 
جنگنده اف ۳۵ واشنگتن مغایر با روح حاکم بر ائتاف ناتو است.

خلوص��ی آکار، وزی��ر دفاع ترکیه در پاس��خ به نامه ای از پاتریک ش��اناهان 
سرپرس��ت مس��تعفی وزارت دفاع آمریکا اعام کرد: این نامه به عنوان نش��انه 
دیگری از لحن و رویکرد آمریکا باعث ناراحتی ترکیه ش��د، لحن و رویکردی که 
با روح حاکم بر ناتو مغایر اس��ت. آکار بر اهمیت ادامه مذاکرات در جهت دس��تیابی 

به راه حل ها تأکید کرد. 
آمریکا اعام کرده اس��ت که اگ��ر توافق اس4۰۰ را کنار نگ��ذارد مورد تحریم قرار 
می گیرد و از پروژه تولید جنگنده اف ۳۵ کنار گذاشته می شود. آنکارا اعام کرده است 
که این کش��ور دش��من آمریکا نیس��ت و نباید مورد هدف چنین تهدیدهایی قرار گیرد. 

همچنین مقامات آنکارا اعام کرده اند که توافق اس4۰۰ یک توافق نهایی است.

چالش
وزیر خارجه آلمان در کابینه فرانسه

برای نخس��تین بار پس از امضای قرارداد آخن می��ان برلین - پاریس، وزیر 
خارجه آلمان در نشست دیروز کابینه فرانسه شرکت کرد. 

»هایک��و ماس« وزیر خارج��ه آلمان به دعوت »ژان ای��و لودریان« همتای 
فرانس��وی خود در نشس��ت کابینه این کشور شرکت کرد. براساس اعام وزارت 
خارجه فرانس��ه، ماس و لودریان پس از پایان نشس��ت کابینه با حضور در جمع 

خبرنگاران به سواالت آنها پاسخ می دهند. 
مرکل و ماکرون در تاریخ ۲۳ ژانویه س��ال جاری در ش��هر آخن آلمان قرارداد جدید 
دوس��تی دوجانبه تحت عنوان »قرارداد آخن« امضا کردند. گفتنی است همه نمایندگان 
دو کشور در مراسم امضای این قرارداد متفق القول بودند که این سند جدید دوستی میان 
آلمان و فرانسه، نه تنها این دو کشور را به صورت تنگاتنگ پیوند می دهد، بلکه چنانچه 

رئیس جمهوری فرانسه تاکید کرد، به اتحادیه اروپای »متزلزل« نیز کمک می کند.

قاره سبز

بحران سازان یک بحران 
فرامرز اصغری 

همزمان با اوج گیری بحران در س��ودان س��عودی و البته 
امارات نقش حامی را برای شورای نظامی ایفا کرده و به رغم 
آنکه ادعای حمایت از ثبات س��ودان را سر می دادند، حمایت 
گس��ترده شورای نظامی را در دستور کار قرار دادند که محور 

آن نیز جلوگیری از تحقق مطالبات انقابی مردم بود. 
عربس��تان و امارات کمک س��ه میلیارد دالری به سودان 
انج��ام دادند ک��ه ۵۰۰ میلی��ون دالر از این کم��ک به بانک 
مرکزی سودان برای تقویت مالی آن اختصاص یافته است. این 

کمک ها با آگاهی از این موضوع انجام ش��د که اعتراض ها در 
س��ودان ریشه اقتصادی داشته است. هدف عربستان و امارات 
این اس��ت که در این مرحله مانع تکمیل انقاب مردم سودان 

شوند، همان گونه که در مصر این اقدام را انجام دادند.
اکنون ریاض و ابوظبی سعی دارند مدل مصر را در سودان 
پیاده کنن��د و با روی کار آوردن ی��ک دولتی نظامی، ماهیت 
اقتدارگرای دولت در این کش��ور را حفظ کنند و سودان را در 
باش��گاه اقتدارگرایان عربی نگه دارند. در همین راس��تا، دیوان 
پادش��اهی س��عودی در بیانیه ای با تاریخی خوان��دن روابط با 
س��ودان اعام کرد که: ریاض تحوالت سودان و بیانیه شورای 
انتقالی نظامی را پیگیری و حمایت خود را از اقدامات این شورا 
اعام می کند. وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز بافاصله 
پس از س��عودی وارد عمل ش��د و با تاریخی خواندن تحوالت 
س��ودان، تعیین عبدالفت��اح البرهان به عنوان رئیس ش��ورای 

انتقال��ی نظامی را تبریک گفت و تأکید کرد، به قدرت مردم و 
ارتش سودان برای عبور از تهدیدات اعتماد کامل دارد. 

نکته مهم آنکه در نشس��ت اتحادیه عرب در مکه، البرهان 
حضور یافتد و رسما از سوی عربستان به عنوان حاکم بر سودان 
مورد استقبال قرار گرفت. شورای نظامی حاکم در سودان پس 
از نشست مکه فرمان سرکوب انقابیون که به قتل ده ها نفر و 

زخمی شدن صدها نفر دیگر منجر شد را صادر کرد.
صدیق ابو فواز خلبان سابق و معارض شورای نظامی حاکم 
بر س��ودان، حقایق جدیدی از حمایت ه��ای بی دریغ نظامی 
عربس��تان و امارات از شورای نظامی حاکم و از محموله هایی 
که هواپیماهای این دو کشور در فرودگاه خارطوم تخلیه کرده 
اند، پرده برداش��ت.وی گفت: محموله های سعودی و اماراتی 
طی هفته های اخیر در فرودگاه خارطوم فرود آمده اس��ت که 

به نظر می رسد جنگ افزارهای نظامی باشد.

البشیر که زمانی خود را حامی فلسطین و مقابله با سلطه 
بیگانگان می نامید و حتی کش��ورش به بهانه انبار تس��لیحات 
حماس بودن از س��وی رژیم صهیونیس��تی بمباران ش��د، در 
سال های اخیر با تصور برخوردار شدن از حمایت های مالی و 
سیاسی در برابر مطالبات مردمی و تحرکات مخالفان، رویکرد 
به س��عودی و آمریکا را درپیش گرفت. س��ودان زمانی روابط 
مطلوبی با جمهوری اس��امی ایران و جبهه مقاومت داش��ت. 
اما این رویکرد که ضامن حمایت مردم از البشیر بود به مرور 
از س��وی وی کم رنگ شد و در نهایت سودان به مهره آمریکا 
و س��عودی در آفریقا مبدل شد بگونه ای از یک سو در جنگ 
س��عودی علیه یمن مشارکت کرد و از سوی دیگر علیه جبهه 
مقاومت از جمله مقاومت فلسطین و جمهوری اسامی موضع 
گیری کرد. از س��ال ۱۳94 و تعطیلی س��فارت عربستان در 

تهران، سودان نیز مواضع ضد ایرانی تندی اتخاذ نمود.

یادداشت

گروه فرادید  ویژه آمریکایی گ�زارش  ائت��اف  جنای��ات 
- س��عودی علیه مردم یمن در حال��ی ادامه دارد 
ک��ه یک مرک��ز اطاعاتی ک��ه به بررس��ی تبعات 
خشونت ها می پردازد، تعداد کشته شده های جنگ 

یمن را بیش از 9۱ هزار نفر اعام کرد.
رخداده��ای  و  مکان��ی  اطاع��ات  پ��روژه 
درگیری ه��ای مس��لحانه )ACLED( در برآورد 
جدی��د خود که پس از تکمیل گزارش نخس��تین 
ماه های جنگ در سال ۲۰۱۵ ]۱۳94[ ارائه کرد، 
اع��ام کرد تاکنون در جنگ یمن دس��ت کم 9۱ 
هزار و 6۰۰ نفر جان خود را از دست داده اند. این 
موسس��ه اعام کرد که جنگ تحت رهبری ائتاف 
متجاوز س��عودی ب��ا انصار اهلل یمن عامل کش��ته 
ش��دن بیش از هش��ت هزار نفر از حدود ۱۱ هزار 
و 7۰۰ نفری است که در نتیجه حمله مستقیم به 

غیرنظامیان جان باخته اند. 
این موسسه افزود: امسال ۱۱ هزار و 9۰۰ نفر 
در یمن کش��ته شده اند. این رقم در سال ۲۰۱8، 
۳۰ ه��زار و 8۰۰ نفر بوده اس��ت که باالترین رقم 
تلفات تاکنون محس��وب می ش��ود. این رقم شامل 
افرادی که بر اثر فجایع انس��انی ناشی از جنگ، به 

ویژه قحطی، جان باخته اند، نمی شود. 
الزم به ذکر اس��ت رژیم سعودی در ادامه نقض 
توافق اس��تکهلم، بار دیگر ش��هر الحدی��ده را هدف 
حمات خود قرار داد. رژیم سعودی بار دیگر حمات 
جدیدی را علیه ش��هر الحدیده ترتیب داده اس��ت. 
طبق اعام رس��انه های عربی، رژیم سعودی مناطق 
مختلف الحدیده را هدف حمات موشکی قرار داده 

است. پیش��تر سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعام 
کرده بود که سعودی ها تاکنون هزاران بار آتش بس 
الحدی��ده را نقض کرده اند. از س��وی دیگر نظامیان 
ارتش یمن طی عملیاتی در ش��هر مرزی »عس��یر« 
ش��ماری از عناص��ر م��زدور س��عودی را به هاکت 
رس��اندند. ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع 

مزدوران سعودی در عسیر را هدف قرار دادند.
در ای��ن میان چهار س��ال پ��س از آغاز جنگ 
تحمیلی ائتاف سعودی علیه یمن، میزان مشارکت 
دول��ت انگلی��س در کش��تار مردم یمن به دس��ت 
سعودی ها علی رغم تصمیم اتحادیه اروپا به تحریم 

تسلیحاتی ائتاف، بیش از پیش آشکار شده است.
دول��ت انگلیس پیش��تر هر نوع مش��ارکت در 
جنگ سعودی-اماراتی علیه یمن را تکذیب کرده 
بود، اما روزنامه گاردین در گزارشی مفصل، موارد 
متعدد مش��ارکت لن��دن در این جن��گ را روایت 
کرده است. طبق گزارش گاردین، انگلیس نه تنها 
بمب هایی را که بر س��ر یمنی ها ریخته می ش��ود، 
تامی��ن کرده و می کند، بلکه خدمه و مستش��اران 
نظامی که س��بب ت��داوم جنگ ش��ده اند، نیز در 

اختیار ائتاف سعودی قرار داده است. 
»گاردین« در این گزارش مفصل به بررس��ی 
نقش تس��لیحات و تجهیزات نظامی بریتانیایی در 

جنگ یمن پرداخته و نوشت: »ساح های انگلیس 
بیشترین س��هم را در کشتار )یمنی ها( دارد. یمن 
روزانه با بمب های انگلیس��ی ک��ه از جنگنده های 
انگلیسی و توسط خلبان های تحت آموزش انگلیس 

ریخته می شود، هدف حمله قرار می گیرد«.
گاردی��ن با بی��ان اینکه عربس��تان س��عودی 
بخش های حیاتی جنگ علیه یمن را به پیمانکاران 
آمریکای��ی و بریتانیای��ی س��پرده اس��ت، توضیح 

می ده��د: »دولت بریتانی��ا خدمه نی��روی هوایی 
س��لطنتی را در عربس��تان مس��تقر کرده تا ضمن 
فعالیت در پوش��ش مهندس، خلبانان این کش��ور 
را آموزش دهند. ش��رکت "بی.اِی.ای سیس��تمز" 
به عن��وان بزرگترین کمپیانی تس��لیحاتی بریتانیا 
ام��ا نقش گس��ترده تری در این جن��گ ایفا کرده 
اس��ت. دولت انگلیس تامین تسلیحات، نگهداری 
و اقدامات مهندسی در عربستان سعودی را به این 

کمپانی سپرده است«.
جنگ تحمیل��ی رژیم س��عودی علیه یمن از 
ششم فروردین سال ۱۳94 آغاز شده و هنوز ادامه 
دارد. این جنگ که با حمایت سیاسی، تسلیحاتی 
و مش��ارکت مح��دود آمریکا، فرانس��ه، انگلیس و 
مشارکت مس��تقیم امارات عربی متحده )و برخی 
کشورهای دیگر مانند س��ودان( در قالب »ائتاف 
عربی«  و به رهبری رژیم سعودی آغاز شد، تاکنون 

چند هزار یمنی را به کام مرگ کشانده است. 
»ج��ان ِدِوِرل« عض��و پیش��ین وزارت دفاع و 
وابس��ته نظامی بریتانیا در عربس��تان س��عودی و 
یمن در این باره توضیح می دهد: »س��ران سعودی 
مطلقا به بی.اِی.ای سیس��تمز وابسته هستند. آنها 
نمی توانس��تند بدون ما )جنگ علیه یمن را( آغاز 

کنند«. 
در ادام��ه گ��زارش گاردی��ن آم��ده اس��ت: 
»بمب ه��ای بریتانیایی که روی س��ر یمن ریخته 
می ش��ود، در س��ه ش��هر )بریتانیا( تولید می شود. 
گلنروث در اس��کاتلند، هارلو و اس��تونج در جنوب 
ش��رقی انگلیس. شرکت های بائه سیستمز و شعبه 
انگلیس��ی ریتی��ون از طرف دول��ت بریتانیا مامور 
ش��ده اند تا بمب های "پِیووی" )هر قطعه به ارزش 
۲۲ هزار پوند(، "بریمستون" )به ارزش ۱۰۵ هزار 
پوند( و موش��ک های کروز "اس��تورم َش��دو" )به 
ارزش 79۰ هزار پوند( برای نیروی هوایی مملکت 
س��عودی تولید کنند. کمپانی بی.اِی.ای سیستمز 
همچنین جنگنده هایی را که این بمب ها را بر سر 
مردم یمن می ریزند، در پایگاهی واقع در روستای 

"وارتون" در لنکشایر انگلیس مونتاژ می کنند«.

جدیدترین آمار از جنایات ائتالف آمریکایی - عربستانی در یمن آشکار ساخت
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اوج گی��ری  ب��ا  همزم��ان  اعتراض های جهانی به معامله مق���اوم�ت
قرن، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه، 
به طور غیرمس��تیم به شکست کنفرانس اقتصادی 
بحرین درباره طرح موسوم به معامله قرن که قرار 
اس��ت ۲۵ و ۲6 ژوئن )4و۵ تیر( در منامه پایتخت 

بحرین برگزار شود، اعتراف کرد.
جیبس��ون گرینب��ات ب��ه تلویزی��ون رژی��م 
صهیونیستی گفت: برای ش��رکت در این کنفرانس 
از دولت اس��رائیل، رهبران جهان و ی��ا وزیران امور 
خارجه دیگر کش��ورها دعوت بعمل نیامد و س��طح 
نمایندگی کشورها در این کارگاه در صورت برگزاری 
در ح��د تجار محدود خواهد ش��د. وی ادعا کرد که 
این اقدام به خاطر این اس��ت ک��ه کنفرانس تا حد 

امکان غیرسیاسی باقی بماند. دفتر بنیامین نتانیاهو 
نخس��ت وزیر رژی��م صهیونیس��تی دو روز پیش در 
بیانیه ای اعام کرد که تصمیم آمریکا درباره دعوت 
نکردن از مسئوالن اسرائیلی برای حضور در کنفرانس 
بحرین، با هماهنگی قبلی دولت وی بوده است. یک 
مسئول آمریکایی که خواست نامش فاش نشود نیز 
پیشتر گفته بود، کاخ س��فید از مسئوالن اسرائیلی 

برای حضور در این رخداد دعوت نخواهد کرد.
روزنامه القدس چاپ بیت المقدس نیز نوشت: 
از جمله اسرائیلی های مدعو این کنفرانس، سرلشکر 
احتیاط »یواف بولی مردخ��ای« هماهنگ کننده 
س��ابق امور مناطق اس��رائیل اس��ت. فلسطینی ها 

معتقدن��د ک��ه در نبود هی��أت قانونی فلس��طین، 
واش��نگتن ب��ه تنهایی در نشس��ت بحری��ن یا هر 
نشس��ت دیگری قادر نخواهد بود هیچ کاری انجام 
دهد. این کنفرانس از س��وی گروه های مقاومت و 
تشکیات خودگردان فلسطین تحریم شده است.

ام��ا ب��ا وجود ع��دم مش��ارکت دول��ت رژیم 
صهیونیس��تی در کنفران��س اقتص��ادی بحری��ن، 
نخس��ت وزیر این رژیم از برگ��زاری این کنفرانس 
تحت نظارت آمری��کا قدردانی کرد. نام یک ژنرال 
س��ابق اس��رائیلی در میان ش��رکت کنندگان در 
این کنفرانس به چش��م می خ��ورد. نتانیاهو گفت: 
اس��رائیلی ها در کنفران��س منام��ه ۲۵ و ۲6 ژوئن 

ش��رکت می کنند اما وی اسامی اشخاصی که کاخ 
سفید از آنها دعوت کرده را اعام نکرد.

در ای��ن میان جمعی��ت وفاق مل��ی بحرین از 
برگزاری کنفرانسی در بیروت در اعتراض به میزبانی 
منامه از کارگاه اقتصادی آمریکا خبر داد. در همین 
حال، احزاب و جریان های مردمی اردنی نیز خواستار 
تشکیل یک کمپین ملی در اعتراض به معامله قرن 
ش��دند. جمعیت وفاق ملی بحرین اعام کرد که در 
اعت��راض به میزبانی این کش��ور از کارگاه اقتصادی 
آمریکا در راس��تای اجرای بخشی از "معامله قرن"، 
کنفرانس��ی را تحت عن��وان "حاکمیت برای صلح و 
شکوفایی" برگزار می کند. از سوی دیگر، سندیکاهای 
مردمی اردن نیز با صدور فراخوانی خواستار تشکیل 
یک کمپین ملی برای ناکام گذاشتن معامله قرن و 

تحریم کارگاه بحرین شدند.
همچنین ش��ماری از نهادهای رسمی مراکش 
اع��ام کردن��د ک��ه در روز یکش��نبه آین��ده در 
محکومیت طرح معامله قرن و نشس��ت اقتصادی 
منامه، تظاهراتی را ترتیب می دهند. 8 نهاد رسمی 
مراکشی درصدد برگزاری تظاهرات گسترده در روز 
یکش��نبه آینده در رباط در محکومیت طرح صلح 
آمریکا موسوم به معامله قرن و کنفرانس اقتصادی 
بحرین هس��تند. این نهادها در بیانیه ای مشترک 
عنوان کردند که این تظاهرات علیه معامله ننگین 
ق��رن و کنفرانس خیانت در بحرین خواهد بود. در 
این میان منابع صهیونیستی از تعویق زمان تخلیه 
و تخریب روستای »خان احمر« تا بعد از رونمایی 

از معامله قرن خبر می دهند.

اعتراف آمریکا به شکست معامله قرن در بحرین

۷۰ میلیون نفر جمعیت آواره جهان 
سازمان ملل متحد می گوید جمعیت افرادی که مجبور  بش�ر ش��ده اند خانه ه��ای خود را ترک کنند، ب��ه بیش از 7۰ حق�وق 

میلیون نفر رسیده که این رقم باالترین میزان در 7۰ سال گذشته است.
کمیس��اریای عالی پناهندگان س��ازمان ملل متحد می گوید روند رو به 
رش��د تعداد کسانی که به دلیل جنگ و درگیری های خشونت آمیز مجبور به 
ترک خانه شده اند، در سال ۲۰۱8 هم ادامه یافته و جمعیت این افراد اکنون 

از 7۰ میلیون نفر فراتر رفته است. 
براس��اس گزارش »روندهای جهانی« دفتر پناهندگان س��ازمان ملل که 
دیروز منتش��ر شد، تا پایان سال ۲۰۱8 دس��تکم 7۰.8 میلیون نفر به اجبار 
مح��ل زندگی خ��ود را ترک کرده اند. این رقم، دو برابر آمار ۲ س��ال پیش و 
۲.۳ میلیون نفر بیش از آمار پارسال است و از جمعیت بسیاری از کشورهای 

جهان، بیشتر است.
س��ازمان ملل در گزارش خود بح��ران پیش آمده در ونزوئ��ا را یکی از 
عوامل افزایش ش��دید این آمار معرفی کرده اس��ت. ونزوئا که در سال های 
اخی��ر هدف تحریم های ش��دید آمریکا ق��رار گرفته، در وضعی��ت اقتصادی 
وخیمی به س��ر می برد و چند میلیون نفر از مردم این کشور مجبور به ترک 

خانه های خود شده اند.
به گفته کمیس��اریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، ارقام منتشر 
ش��ده در گزارش این نهاد، محافظه کارانه تنظیم ش��ده  و ممکن اس��ت آمار 
واقعی، بیش از این باش��د. »فیلیپو گرندی« کمیس��یونر ارشد ملل متحد در 
ام��ور پناه جویان، در این مورد می گوید: »این ارقام، س��ند دیگری اس��ت از 
روند رو به رش��د بلندمدت تعداد اف��رادی که به محافظت از جنگ، درگیری 
و تعقیب نیاز دارند.« این مقام س��ازمان ملل ادبیات به کاررفته در برخی از 
کشورها در قبال پناه جویان را »تفرقه افکنانه« توصیف کرده، اما گفته برخی 
از کش��ورها نیز خود »سخاوت« نشان داده اند و با وجود مشکاتی که دارند، 

حاضر شده اند از پناه جویان و آوارگان میزبانی کنند. 

یکا موجب تحقیر عراق شد آمر
»ب��در الزی��ادی« نماینده عضو کمیس��یون امنیت ملی  آس�یا پارلم��ان ع��راق در س��خنانی خواس��تار عقد ق��رارداد غ�رب 
تس��لیحاتی با روس��یه ش��د و آمریکا را ب��ه کوتاهی در اج��رای قراردادهای 

تسلیحاتی با عراق متهم کرد.
 او ب��ه پایگاه خب��ری المعلومه گفت ک��ه آمریکا علی رغ��م قراردادهای 
طوالنی مدت تس��لیحاتی در زمانی که عراق به س��اح نیاز داشت از ارسال آن 
امتن��اع و عراق را تحقیر کرد و باید در راس��تای امض��ای قراردادهای جدید با 
روسیه قدم برداشت. این نماینده پارلمان با بیان اینکه نیروهای نظامی عراق به 

ساح بیشتری نیاز دارند گفت که باید منابع وارداتی ساح را متنوع کرد.
الزیادی افزود: » عراق تجربه خوبی درخصوص اس��تفاده از ساح روسی 
دارد و بهتر است که با توجه به حضور نماینده پوتین در کشور، دولت پرونده 
خرید س��اح از روس��یه را باز کند. آمریکا، عراق را زمانی که در جنگ علیه 
داعش به س��اح نیاز داش��ت، تحقیر کرد و عراق مجبور ش��د به کشورهای 
دیگر پناه ببرد تا آن ها با س��اح های آمریکایی که داش��تند به ارتش کمک 
کنن��د.« او همچنین گفت که می توان بودجه قراردادهای تس��لیحاتی جدید 
را از بودج��ه فروش نف��ت تأمین کرد. به گفته وی طبق بودجه س��ال جاری 
می بایس��ت ۵6 میلیون بشکه نفت به فروش برس��د که میزان فروش از این 

رقم فراتر خواهد رفت.
خب��ر دیگر از ع��راق آنکه پلیس عراق از حمله راکتی به یک ش��رکت نفت 
خارجی در استان بصره در جنوب عراق خبر داد. از سوی دیگر منابع خبری از فرود 
دست کم یک فروند موشک »کاتیوشا« در داخل مجتمع کاخ های ریاست جمهوری 
در بخش شرقی »موصل« که محل استقرار مشاوران نظامی آمریکا است حکایت 
دارن��د. در همین حال نخس��ت وزیر عراق اعام کرد ک��ه فعالیت هرگونه نیروی 
خارجی در کشورش بدون اجازه دولت، ممنوع است. عادل عبدالمهدی سه شنبه 
در بیانیه ای افزود: به هیچ کشوری از منطقه و یا خارج از منطقه اجازه نمی دهیم با 

حضور در خاک عراق علیه یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد.

 می دانم حوادث یازدهم سپتامبرکار چه کسی بود
رئیس جمه��ور آمری��کا در مصاحبه ای با ش��بکه خبری  ن ا »ای بی س��ی نیوز« گفت می داند که چه کس��انی عامل بح�����ر

انجام حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده اند.
دونالد ترامپ در مصاحبه ای با ش��بکه خبری »ای بی سی نیوز« که سه شنبه 
بخش هایی از آن منتشر شده گفته می داند که چه کسانی عامل انجام حوادث ۱۱ 
س��پتامبر ۲۰۰۱ بوده اند. وی تصریح کرده عراق دخالتی در حوادث ۱۱ سپتامبر 
نداش��ته و سپس بدون ارائه توضیحات بیش��تر گفته »افراد دیگر« این حمله را 

انجام داده اند.
در حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ افرادی که گفته می شود از اعضای گروه 
تروریس��تی القاعده بودند چهار هواپیمای مس��افربری را ربوده و به اهدافی در 
داخل آمریکا حمله کردند. از میان ۱9 فرد دخیل در این هواپیماربایی ۱۵ نفر 

تبعه عربستان سعودی بودند.
دو فرون��د از هواپیما های مس��افربری به س��اختمان برج ه��ای دو قلوی 
تجارت جهانی برخورد کردند، یکی از آن ها به س��اختمان پنتاگون در ایالت 
ویرجینیا برخورد کرد و هواپیمای چهارم بعد از تاش مس��افر ها برای مقابله 
با افراد هواپیماربا در پنس��یلوانیا س��قوط کرد. نزدیک به ۳۰۰۰ نفر در این 
حادثه جان باختند. القاعده مس��ئولیت این حمل��ه را به عهده گرفت. دولت 
آمریکا بعد از این حادثه ابتدا به افغانس��تان و بعد از آن به عراق حمله کرد. 
دونالد ترامپ در مصاحبه با ای بی س��ی مداخله های نظامی در این دو کشور 
بع��د از حوادث ۱۱ س��پتامبر را جزو »بدترین« تصمیم هایی دانس��ت که در 

تاریخ آمریکا گرفته شده است.
ترامپ گفت: تصمیم برای رفتن به خاورمیانه وحشتناک بود. وحشتناک! االن 
نزدیک ب��ه 8 تریلیون دالر ]در خاورمیانه[ هزینه کرده ایم. وقتی که می خواهیم 
جاده، بزرگراه، مدرسه یا چیز های دیگر بسازیم همه سر پول می جنگند. احمقانه 
اس��ت؛ بنابراین آن تصمیم احمقانه بود. وی گفت: به هر حال، عراق برج های دو 

قلوی تجارت جهانی را پایین نیاورد. کار عراق نبود.


