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ونزوئلا: بنابر اع��الم وزارت خارجه ونزوئال ، س��فیر 
آلم��ان دیگ��ر عنصر نامطلوب ش��ناخته نمی ش��ود و 
می توان��د ب��ه محل خدمت خ��ود باز گ��ردد. »دانیل 
کرینر« س��فیر آلمان در ونزوئال، چهار ماه پیش از این 
کشور اخراج شد. وزارت خارجه ونزوئال امروز سه شنبه  
اعالم کرد: »دانیل کرینر دیگر به عنوان شخصی که از 
حضور وی در کشور استقبال نمی شود، در نظر گرفته 

نمی شود.«

اردن: دبی��رکل ح��زب معارض جبهه عمل اس��المی 
اردن ضمن محکوم کردن بدرفتاری مسئوالن ابوظبی 
با یک عضو پارلمان این کش��ور، خواستار عذرخواهی 
رسمی ابوظبی ش��د. »مراد العضایله« دبیر کل حزب 
»جبهه عمل اس��المی« اردن، اقدام مسئوالن ابوظبی 
مبن��ی بر وادار کردن خانم »ه��دی العتوم« عضو این 
حزب و نماینده پارلمان اردن برای ترک خاک امارات 

را محکوم کرد.

افغانستان: براثر وقوع دو انفجار در استان های هرات 
و ننگرهار در افغانس��تان یک نظامی افغان کشته شد 
و چه��ارده نظام��ی و غیرنظامی دیگر زخمی ش��دند. 
» حکمت اهلل حکمت«  فرماندار شهرس��تان  ش��یندند 
 استان هرات اعالم کرد: هفت غیرنظامی از جمله چهار 
کودک براث��ر انفجار خمپاره طالبان در شهرس��تان» 

شیندند « زخمی شدند.

سلودان: صدها نفر  در ش��هر ام درمان که از شهرهای 
بزرگ س��ودان اس��ت، با برگزاری تجم��ع و تظاهرات، 
تش��کیل یک دولت غیرنظامی را خواس��تار ش��دند.در 
تظاهرات اعتراض آمیز در سودان که با مداخله نیروهای 
امنیتی و پلیس به خشونت کشیده شد هفت نفر کشته 

و بیش از یکصد و هشتاد نفر زخمی شدند.

قطر: آلمان و قطر در اقدامی مش��ترک میزبانی نشست 
بین االفغان��ی صلح را که در تاریخ ۱۶ و ۱۷ تیر در دوحه 
برگزار می شود؛ بر عهده گرفتند. زلمای خلیل زاد نماینده 
ویژه آمریکا در امور افغانستان، در پیامی توئیتری از آلمان 
و قطر به دلیل موافقت با میزبانی مش��ترک از کنفرانس 

بین االفغانی پیش رو قدردانی کرد.

ترکیه:  رئیس هیئ��ت ترکیه در مجمع پارلمانی ناتو 
روز س��ه ش��نبه گفت: آنکارا احتماال س��امانه دفاعی 
موش��کی اس ۴۰۰ را در نزدیکی مرز س��وریه مستقر 
خواهد ک��رد. »احمد ب��رات کون��کار« در مصاحبه با 
روزنامه ایزوس��تیا گفت؛ موشک های اس ۴۰۰ را در 
مح��ل های نص��ب خواهیم کرد که ب��رای حفاظت از 

مرزهایمان ضروری است.

ذرهبین

بحران پناه جویان و استمرار بی تعهدی اروپا 
عدم اجرای تعه��دات اروپا در قبال پناه جویان موجب 
ش��ده تا آژانس حمای��ت از پناهجویان س��ازمان ملل 
متحد از کشورها خواس��ت تا در زمینه اسکان مجدد 

پناهجویان مشارکت داشته باشند.
 س��ازمان ملل متحد خواس��تار اس��کان مجدد حدود 
یک و نیم میلیون پناهجو ش��د.از ترکیه تا شاخ آفریقا 
پناهجویان��ی وج��ود دارند ک��ه نیازمند اس��کان دائم 
هس��تند. آژانس حمایت از پناهجویان س��ازمان ملل 
متح��د )UNHCR( اع��الم کرد در این راس��تا باید 
تقسیم مس��ئولیت به صورت عادالنه در سطح جهانی 

صورت گیرد.
 این نهاد وابس��ته به س��ازمان ملل روز دوشنبه اعالم 
ک��رد که در س��ال جاری ح��دود یک و نی��م میلیون 
پناهجو در بیش از ۶۰ کش��ور نیازمند اسکان خواهند 
بود. »فیلیپو گراندی« رئیس این نهاد گفت: »با توجه 
ب��ه افزایش افرادی که در پی جن��گ، بحران، تنش و 
فقدان دستیابی به راهکار سیاسی نیازمند محلی )برای 
سکونت( هستند، ما هر چه سریعتر به کشورهایی نیاز 

داریم که پناهجویان را اسکان دهند.«
ش��رق و ش��اخ آفریقا با ح��دود  ۴۵۰ ه��زار پناهجو 
بیش��ترین نیاز را برای اس��کان پناهجویان دارد و پس 
از این نق��اط  ترکیه با ۴۲۰ هزار پناهجو در رتبه دوم 
قرار دارد. این در حالی است که در غرب آسیا و شمال 
آفریق��ا ۲۵۰ هزار پناهجو نیازمند اس��کان هس��تند. 
گراندی افزود تاریخ نشان داده است که با با اراده قوی، 
کش��ورها می توانند به همراه همدیگر به میلیون ها نفر 
کمک کند که به امنیت برسند و خانه داشته باشند از  

زندگی خود را در جامعه جدید بسازند.
س��ازمان ملل متحد همچنین اعالم کرد که از س��ال 
۲۰۱۴  تا سال ۲۰۱۸ میالدی به طور میانگین روزانه 
یک ک��ودک پناهجو در روند مهاج��رت جان خود را 
از دس��ت داده است. در گزارش��ی که سازمان جهانی 
مهاجرت س��ازمان ملل )IOM( روز جمعه منتش��ر 
کرده آمده اس��ت که میزان م��رگ و میر کودکان به 
میزان هشدار دهنده ای افزایش یافته است. بیشتر این 

کودکان هم در مسیر مدیترانه کشته می شوند

نیمچهگزارش

عقب نشینی ترامپ
رئی��س جمه��ور آمریکا ب��ا بیان اینک��ه تمایل دارد س��ربازان این کش��ور را از 
افغانستان خارج کند، گفت: خروج نظامیان افغانستان را تبدیل به مکان فعالیت 

تروریست ها خواهد کرد.
»دونال��د ترام��پ« در مصاحبه با ش��بکه خب��ری فاکس نیوز از اظهارت گذش��ته 
خود درباره خروج آمریکا از افغانس��تان عقب نش��ینی کرد. وی افغانستان را دانشگاه 
تروریست ها خواند و گفت: مشکل خروج 9 هزار نظامی آمریکایی از افغانستان این است 
که این کشور تبدیل به آزمایشگاهی برای تروریست ها شده است. ترامپ در ادامه با اشاره به 
اظهارات مقامات ارش��د نظامی آمریکا، افزود: من با چند مقام ارشد نظامی مشورت کردم و 
آنها به من هشدار دادند که بهتر است با تروریسم در افغانستان مبارزه شود تا اینکه در خاک 
آمریکا با آنها مواجه نشویم. وی ادامه داد: ژنرال های آمریکایی از من خواستند تا در افغانستان 

به تروریست ها حمله کنیم به جای آنکه مجبور شویم در خاک آمریکا با آنها بجنگیم.

رهبران اروپایی باید بیشتر تالش کنند
صدر اعظم آلمان پیش از آغاز نشس��ت دوباره رهب��ران اروپایی با هدف تعیین 
رئیس آتی کمیس��یون اروپا اظهار داش��ت که آنچه مسلم است رهبران اروپایی 

باید بیشتر تالش کنند.
»آن��گال مرکل« پیش از برگزاری نشس��ت رهب��ران اتحادیه اروپا در بروکس��ل 
خاطرنش��ان کرد: رهبران اروپایی باید به این نکته آگاه و واقف باش��ند که تاکنون 
تالش چندانی برای انتخاب رئیس آتی کمیسیون اروپا نکرده اند. وی در ادامه افزود: 
در شرایط کنونی رهبران اروپا باید با تالش بیشتر مسیر انتخاب ریاست کمیسیون اروپا 
را هموار کنند. این در حالی است که روزنامه بیلد آلمان به نقل از منابع آگاه خود نوشت: 
در مذاکرات ۱۸ ساعته اخیر بین مقامات اروپایی در مورد این مسائل گفتگو شده است.  
گفتنی اس��ت طب��ق قوانین اروپا، ب��رای تصمیم گیری در این م��وارد باید اکثریت اعضا 

)دستکم ۲۱ کشور که ۶۵ درصد جمعیت کل اروپا را نمایندگی کنند( موافقت کنند.

مخالفت با معامله قرن
اردوغان تاکید کرد که ترکیه هرگز از طرح آمریکا موس��وم به معامله قرن برای 

حل مساله فلسطین حمایت نخواهد کرد.
دولت ترامپ با ارائه یک طرح سیاس��ی اقتصادی برای حل درگیری اس��رائیل- 
فلسطین مدعی حل این مساله شده است با این حال در این طرح که به معامله 
قرن معروف ش��ده هیچ حرفی از تشکیل کشور فلس��طین و به رسمیت شناخته 
شدن حقوق فلسطینینان دیده نمی شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
دربازگش��ت از نشس��ت گروه ۲۰ در ژاپن به خبرنگاران گفت: برای ما رویکرد مثبت به 
این طرح محال است. خبر دیگر از ترکیه آنکه   دولت ترکیه دستور بازداشت ۸۲ پرسنل 
نظامی دیگر را به ظن داشتن ارتباط با شبکه ای که آنکارا آن را به انجام کودتای نافرجام 
۲۰۱۶ این کش��ور متهم کرده اس��ت، صادر کرد. افراد مذکور ب��ه طرفداری از »فتح اهلل 
گولن« از چهره های مخالف »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه مظنون هستند.

تفاوت دو سرزمین 
فرامرز اصغری 

افغانستان در حالی روزهای بحرانی و سراسر انفجار را سپری 
می کند که آمریکایی ها تروریس��م را ریش��ه این امر دانسته و 
حتی ترامپ ادعای لزوم حضور نظامی در این کشور را مطرح 
کرده اس��ت. این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که نگاهی بر 
تحوالت منطقه نش��ان می دهد که بحران تروریسم و خطرات 
امنیتی در س��ایر کش��ورهای منطقه نیز وجود دارد که نمود 
عینی آن را در س��وریه و لبنان می توان مشاهده کرد. از یک 

س��و گروه های تروریس��تی از جمله داعش در این کشورها به 
کش��تار و جنایت و ویران س��ازی پرداختند و از س��وی دیگر 
آمریکا و مهره های منطقه ای آن از این تروریست ها به عنوان 

ابزاری برای بحران سازی در منطقه بهره گرفتند. 
اما یک تفاوت در سرنوشت افغانستان با عراق و سوریه وجود 
دارد و آن ن��وع عملک��رد دولتهای این کشورهاس��ت. عراق و 
س��وریه از یک سو بر داش��ته های درونی خود در قالب بسیج 
مردمی تکیه کردند و از س��وی دیگر دس��ت اتحاد  به جریان 
مقاومت��ی دادند که با ایس��تادگی در برابر اش��غالگری رژیم 
صهیونیستی از س��ال ۲۰۰۰ در جنوب لبنان به بعد توانسته 
ب��ود کارنام��ه ای موفق در ایجاد اس��تقالل و ثب��ات و امنیت 
کشورهایی همچون سوریه و لبنان و منطقه غزه ایفا نماید. 

جبهه مقاومت در قالب جمهوری اس��المی ایران، سوریه، حزب 

اهلل لبنان، گروه های مقاومت مردمی همچون فاطیمون، زینبیون، 
حش��د الش��عبی، نجبا، حزب اهلل عراق، و.... توانستند از یک سو 
امارت داعش را نابود س��ازند و از س��وی دیگر سدی محکم در 
مداخ��الت بحران س��از آمریکا و مهره های منطق��ه ای آن ایجاد 
نمایند. این رویکرد ضد تروریستی چنان جایگاه جهانی برخوردار 
شد که بسیاری از کشورها همچون روسیه برای گرفتار نیامدن 
در بحران تروریسم در کنار مقاومت قرار گرفت که نمود آن را در 
سوریه می توان مشاهده کرد. حتی کشورهای اروپایی به این مهم 
اذعان دارند که اگر جبهه مقاومت و مبارزه آن با تروریسم نبود 
اکنون تروریست ها امارت خود را در اروپا نیز برقرار کرده بودند. 

با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گفت انفجارهای افغانستان 
از س��وی ه��ر گروهی که صورت گرفته باش��د ی��ک اصل در 
آنها مش��ترک است و آن اینکه افغانس��تان قربانی اشغالگری 

آمریکاس��ت که ج��ز بح��ران و ناامنی هیچ کارک��ردی برای 
افغانستان نداش��ته اند. بر این اس��اس راهکار افغانستان برای 
رسیدن به ثبات، پایان دادن به مداخالت و حضور آمریکا و ناتو 
و رویکرد به مبارزان واقعی با تروریس��م است. جهانیان اذعان 
دارند که جمهوری اس��المی ایران نقشی محوری در مبارزه با 
تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، مقابله با بحران مهاجرین دارید 
و در این راه نیز هزینه های بس��یاری پرداخته که البته بعضا با 
قدر ناشناسی سازمان های بین المللی و اروپا نیز همراه بوده و 
آنها همچنان از اجرای تعهدات خود در قبال این فداکاری ها و 
تالش های ایران خودداری کرده اند.  بر این اساس افغانستان با 
رویک��رد صادقانه به جبهه مقاومت می تواند از تجربیات آن در 
مقابله با تروریسم و حامیان آن برخوردار شود که قطعا نتیجه 

آن برقراری ثبات و امنیت در این کشور است. 

یادداشت

یه به سازمان ملل  شکایت سور
وزارت خارجه س��وریه با ارس��ال دو نامه جداگانه برای  آسلیا دبیرکل س��ازمان ملل و رئیس شورای امنیت، حمالت غلرب 
اخی��ر رژیم صهیونیس��تی به دمش��ق و حم��ص را محکوم کرد و خواس��تار 

جلوگیری از تکرار اینگونه تجاوزات شد.
 دولت سوریه در واکنش به حمالت اخیر رژیم صهیونیستی علیه این کشور 
به س��ازمان ملل ش��کایت کرد و گفت که »تجاوزات اس��رائیلی در چارچوب 
تالش ه��ای این رژیم برای طوالنی کردن بحران س��وریه و جنگ تروریس��م 
صورت می گیرد«.وزارت خارجه س��وریه با ارسال دو نامه جداگانه به دبیرکل 
س��ازمان ملل و رئیس شورای امنیت، خواس��تار »اتخاذ تدابیر فوری و قاطع 

برای جلوگیری از تکرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به خاک سوریه« شد.
دمشق در دو نامه ارسالی گفت: »رژیم اشغالگر بامداد دوشنبه اقدام به حمله 
هوایی در اراضی س��وریه کرد که این نقض صریح قطعنامه 3۵۰ سال ۱9۷۴ 
شورای امنیت است«. در  ادامه بیانیه آمده که جنگنده های اسرائیلی با نقض 
حریم هوایی لبنان اقدام به ش��لیک چند موش��ک کردند و دو استان دمشق 
و حمص را هدف قرار دادند که بر اثر آن چهار نفر از غیرنظامیان س��وری از 
جمله یک کودک کشته و ۲۱ نفر هم زخمی شدند. کمیته بین المللی حقوق 
بش��ر اعالم کرد که رژیم صهیونیستی بار دیگر با حمالت موشکی به سوریه 

قوانین بین المللی را در این کشور نقض کرد.
 کمیته بین المللی حقوق بش��ر اعالم کرد: این حمالت محکوم شده است 
و تنه��ا به هدف قرار گرفتن غیرنظامیان بی گناه منجر می ش��ود. برخی از 
حمالت تنها به بهانه مبارزه با تروریس��م انجام می ش��ود این درحالی است 
که به غیرنظامیان و تأسیس��ات آس��یب می زند. سخنگوی جنبش انصاراهلل 
یمن در س��خنانی حمالت هوایی اخیر رژیم صهیونیس��تی به مواضعی در 
س��وریه را به ش��دت محکوم کرد. همچنین اهالی روس��تای "صحنایا" در 
حومه دمش��ق پایتخت سوریه با اشاره به حمالت رژیم صهیونیستی، تاکید 
کردن��د: این اقدام��ات از عزم و فداکاری م��ا در راه وطن و در صف ارتش 

نم��ی کاه��د.

خیانت امارات به فلسطین 
لش  وزارت خارج��ه رژی��م صهیونیس��تی ف��اش ک��رد که  یس��رائیل کات��س، وزیر خارج��ه این رژیم یکش��نبه به چلللللا
منظور مش��ارکت در کنفرانس محیط زیس��ت س��ازمان ملل به ابوظبی سفر 

کرده است.
طب��ق این گزارش، کات��س در ابوظبی با آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان 
ملل و چند مقام بلند پایه اماراتی دیدار کرده اس��ت.طبق گزارش رسانه های 
اسرائیل، کاتس در جریان این سفر ابتکار عملی را مبنی بر همکاری اقتصادی 
رژیم صهیونیستی و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان از طریق 
زیرساخت های اتصال راه آهن اراضی اشغالی به کشورهای حوزه خلیج فارس 
و بندر حیفا پیش��نهاد داده اس��ت. کاتس و مقامات امارات همچنین درباره 

روابط رژیم صهیونیستی و این کشور و ایران گفت وگو کردند.
وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی در واکنش به این سفر اظهار کرد: این سفر، 
یک گام مهم رو به جلو در روابط اس��رائیل با کش��ورهای منطقه اس��ت. وی 
افزود: همکاری با نتانیاهو را برای عملی ش��دن سیاس��ت عادی سازی روابط 
)با کشورهای عربی( با جدیت ادامه می دهم. من به عنوان وزیر خارجه قصد 

دارم تا این سیاست را با قدرت پیش ببرم.
این خیانت امارات به فلسطین در حالی صورت می گیرد که دهها شهرک نشین 
صهیونیست تحت حمایت پلیس رژیم صهیونیستی به مسجد االقصی تعرض 
کردند.  آخرین اخبار از قدس اشغالی حاکی از آن است که مسجداالقصی بار 
دیگر مورد تعرض دهها ش��هرک نش��ین صهیونیست قرار گرفته است. در این 
میان در ادامه همراهی با صهیونیست ها، »کمال الخطیب« نائب رئیس جنبش 
اس��المی )فعال در سرزمین اشغالی( از تالش عربستان سعودی برای تصاحب 

تولیت اماکن مقدس در شهر قدس اشغالی خبر داد.
در این میان االزهر ش��ریف در بیانیه ای تالش های رژیم صهیونیس��تی برای 
تغییر هویت قدس، مس��جد االقصی و اماکن وابس��ته به آن را محکوم کرد. 
االزهر از تمامی مسلمانان و مسیحیان و خردمندان جهان خواست به پرونده 

فلسطین به عنوان کلید صلح در خاورمیانه بنگرند.

ادامه سرکوب گری سعودی
پای��گاه خب��ری م��رآة الجزی��ره در گزارش��ی درب��اره  بشلر بازداش��تهای سیاس��ی در عربس��تان س��عودی نوشت، حقلوق 
بس��یاری از ش��خصیت ها که حتی فعالیت سیاسی و رسانه ای نیز ندارند تنها 

به خاطر فعالیت های اجتماعی و دینی بازداشت شده اند.
 »محمد بن س��لمان« نزدیک به دو سال است که با داعیه اصالحات در جامعه 
عربس��تان به منصب والیت عهدی تکیه زده اما هیچ اقدام و روندی نمی توانست 
همچون ظلم و تبعیضی که علیه شیعیان این کشور می شود، او را زیر سؤال ببرد. 
اقداماتی که به نوش��ته پایگاه خبری مرآة الجزیره، بازداش��ت های دسته جمعی، 
صدور احکام زندان و اعدام بدون مستندات قانونی هر روز در مناطق شیعه نشین 
االحس��اء و قطیف در ش��رق عربس��تان رخ می دهد. این پایگاه خبری در ادامه 
گزارشی از جدیدترین اقدامات ضد حقوق بشری ریاض علیه شیعیان عربستان 
را منتشر کرده است. دولت سعودی در ۲۰ ژوئن گذشته »حسن علی الناصر« از 
روحانیون شیعه اهل »الدمام« را به شش سال زندان محکوم کرد. دو روز بعد از 
آن شیخ »عبداللطیف الناصر« از دیگر شخصیت های این منطقه نیز بدون ارائه 

دلیلی در ایست و بازرسی پل »ملک فهد« در مسیر بحرین، بازداشت شد.
ی��ک منبع محل��ی در این خصوص گفت که فش��ار حاکمان س��عودی علیه 
ش��یعیان منحصر به منطقه »الدمام« نیس��ت و چندین تن از شخصیت های 
منطقه »االحس��اء« نی��ز بدون ارائه دلیلی بازداش��ت ش��ده اند. او دلیل این 
اقدامات را س��رکوب هرنوع فعالیتی از اعم از اجتماعی و فرهنگی از س��وی 
ش��یعیان دانست. به گفته وی شیخ »یوس��ف المازنی« امام جماعت مسجد 
»الثقبه« در ۱۲ ژوئن گذش��ته به بهانه سخنرانی بدون مجوز در این مسجد 
بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.  به گفته فعاالن شیعه، تا کنون هیچ یک از 
بازداش��ت شدگان فعالیت سیاسی یا رسانه ای نداشته اند و تمام فعالیت آن ها 
مذهبی و اجتماعی بوده اس��ت و این موضوع سؤاالت بسیاری را در خصوص 
اهداف سعودی ها از سرکوب های اخیر ایجاد می کند. »طه الحاجی« وکیل و 
فعال حقوقی در این باره به مرآة الجزیره گفت که علت این اقدامات بیش��تر 

سیاسی است تا اینکه فرقه گرایانه باشد. 

گروه فرادید  ویژه در چارچ��وب اج��رای قانون گلزارش 
اساسی مبنی بر تقویت پیوند میان ارتش و بسیج 
مردم��ی و گس��ترش امنیت سراس��ری در عراق، 
نخست وزیر عراق دستور س��ازماندهی تشکیالت 

حشد شعبی را در این کشور صادر کرد.
عبدالمه��دی بر ضرورت ارتباط رس��می نیروهای 
حش��د ش��عبی با فرماندهی کل نیروهای مسلح و 
حذف اسامی مورد اس��تفاده این نیروها در دوران 
جنگ علی��ه داعش و جایگزینی آن با س��متهای 
تش��کیالت نظامی ش��امل لش��کر، تیپ، گردان و 
گروهان تاکید کرد.فرمان ۱۰ ماده ای دولت عراق 

در این زمینه عبارت است از:
۱- نیروهای حش��د شعبی به عنوان بخش جدایی 
ناپذیر از نیروهای مس��لح ع��راق فعالیت می کنند 
و تمام��ی قوانی��ن حاکم ب��ر نیروهای مس��لح، به 
نیروهای حشد نیز تسری می یابد، مگر مواردی که 
صریحاً در حکم ویژه مشخص شود.این نیروها زیر 
نظر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و براساس 
قوانین مجلس نمایندگان، ضوابط و دستورالعمل ها 
عمل خواهند کرد.۲- اس��امی که نیروهای حش��د 
شعبی در جنگ با گروه تروریستی داعش داشتند 
حذف و به جای آن از عناوین نظامی چون )لشکر، 
تیپ، هنگ و..( اس��تفاده می شود. این نام گذاری 
شامل حشد عش��ایری و تمامی تشکیالت داخلی 
عراق نیز می شود و نظامیان آنها نیز همان درجات 
نظامی مرس��وم نیروهای مس��لح عراق را خواهند 

داشت.
3- همچ��ون ارتش و با توجه ب��ه اینکه نیروهای 
بس��یج مردم��ی ج��ز نیروه��ای رس��می امنیتی 

کش��ور می ش��وند، این گروه ها به صورت فردی و 
تشکیالتی، باید تمامی ارتباطات خود با گروه های 
سیاس��ی در بند دوم را قطع کنند. ۴- گروه هایی 
ک��ه ب��ه عضویت نیروهای مس��لح در نم��ی آیند، 
می توانند به تش��کیالت سیاسی و زیر نظر احزاب 
در آیند و هرگونه حمل س��الح ای��ن گروه تنها با 
مجوز و بنا به ضرورت حمایت از مراکز غیر نظامی 

و فرماندهی و شرایط آنان همانند دیگر گروه های 
سیاسی خواهد بود. ۵- پادگان های محل استقرار 
نیروهای حشد شعبی همانند دیگر نیروهای مسلح 
سازماندهی و مشخص می شود و محل استقرار این 
نیروه��ا در میدان نبرد برابر با چیدمانی اس��ت که 
نیروهای مس��لح عراق تعیی��ن می کنند. ۶. تمامی 
مقرهایی که اسم گروهی از حشد شعبی را با خود 

داش��ته باشد، چه در شهرهای عراق و چه خارج از 
آن، تعطیل می ش��ود. ۷- وجود گروه مسلحی که 
مخفیانه یا آش��کارا و خارج از این دستورالعمل ها 
فعالیت می کند ممنوع بوده و نقض قانون محسوب 
شده و مستوجب مجازات می شود. ۸. تمامی دفاتر 
اقتصادی، ایس��ت و بازرسی ها، یا منافع مؤسسات 
خ��ارج از چارچ��وب جدی��د فعالیت ای��ن گروه ها 
بس��ته خواهد شد و س��ازمان حشد شعبی بخشی 
از نیروهای مسلح عراق به شمار خواهند رفت. 9- 
آخری��ن مهلت انجام این اقدام��ات، 3۰ روز آینده 
خواهد بود. ۱۰- دس��تورات دیگر درباره س��اختار 
حش��د ش��عبی و تش��یکالت آن در آین��ده صادر 

می شود.
این حکم دول��ت عراق پس از آن صورت می گیرد 
که س��ازمان حش��د ش��عبی در روزهای گذشته، 
برخ��ی از مراکز غیر قانون��ی را که از نام این گروه 
قانونی س��وء اس��تفاده می کردند، در سراسر عراق 
تعطیل کرده است. نکته قابل توجه آنکه محتوای 
دس��تور ده بندی ع��ادل عبدالمه��دی، تفاوتی با 
»قانون س��ازمان الحشد الش��عبی شماره ۴۰ سال 
۲۰۱۶« نداردقانونی که ۲۶ دسامبر سال ۲۰۱۶ به 
تصویب نمایندگان پارلمان عراق رس��ید و الحشد 
الش��عبی، رس��ما بخش��ی از نیروهای مسلح عراق 
ش��دطبق قانون سازمان الحش��د الشعبی مصوب 

سال ۲۰۱۶:  ۱- الحشد، بخشی از نیروهای مسلح 
عراق اس��ت. ۲- الحشد، تشکیالت نظامی مستقل 
اس��ت و تحت امر نخس��ت وزیر )فرمانده کل قوای 
مسلح( است. 3- تشکیالت الحشد و منسوبانش از 
همه جوانب تحت چارچوب قانون هستند. ۴- امور 
این تش��کیالت از درجه اعض��ای آن گرفته تا امور 
دیگر طبق سبک وسیاق امور نظامی جاری است. 
۵- تش��کیالت نظامی الحشد از امور و فعالیت های 

سیاسی منفک شد.
عادل عبدالمهدی در ای��ن فرمان ده بندی مطلب 
جدیدی که علیه الحش��د الش��عبی باشد، نه تنها 
اع��الم نک��رده ک��ه بنده��ای اصل��ی از جمله بند 
نخست،  بر موجودیت آن تأکید مؤکد کرده و گفته 
»الحشد الش��عبی بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای 
مس��لح عراق اس��ت«. این را باید مقایس��ه کرد با 
زمان ۲۰۱۶ که برخی گروه های سیاس��ی نزدیک 
به آمریکا یا عربس��تان س��عودی، تالش کردند که 
موجودیت الحشد الشعبی را بعد از نابودی داعش، 
کام��ال منتفی کنند اما اکنون در فرمانی که تأکید 
بر قانون قبلی اس��ت، تصریح ش��ده که الحش��د، 
بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح عراق است. 
در همی��ن حال مقتدی ص��در، رهبر جریان صدر 
عراق از فرمان نخست وزیر این کشور در خصوص 

»حشد شعبی« حمایت کرد.
الشیخ قیس الخزعلی دبیرکل جنبش عصائب اهل 
الحق از تصمیم نخس��ت وزیر عراق درباره حش��د 
ش��عبی اس��تقبال کرد.عمار حکیم و بس��یاری از 
سیاس��یون نیز از این اقدام نخس��ت وزیر حمایت 
و آن��را در چارچوب تقویت امنیت و پیوند بیش��تر 

نیروهای مردمی و ارتش کشور دانسته اند. 

عادل عبدالمهدی دستور سازماندهی حشد الشعبی را صادر کرد

تحکیم پیوند ارتش و بسیج مردمی عراق 

س��ریع«  »یحی��ی  س��رتیپ  س��خنگوی نیروهای مس��لح مقلللاوملت
یمن اعالم کرد، دقایقی پی��ش، عملیات جدیدی 
علی��ه فرودگاه أبه��ا در منطقه عس��یر، در جنوب 

غرب عربستان انجام شد.
در ای��ن عملی��ات ب��ا پهپ��اد قاصف۲ به آش��یانه 
جنگنده های سعودی حمله شده است و رسانه های 
سعودی از مجروح ش��دن دست کم ۵ نفر در این 
حمله خبر دادن��د. یحیی س��ریع همچنین اعالم 
کرد که در این عملیات، جنگنده های س��عودی در 
ف��رودگاه بین المللی أبها م��ورد هدف قرار گرفتند 
و ای��ن عملیات باعث توق��ف فعالیت های فرودگاه 
ش��د. س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن افزود که 

نظام عربس��تان ت��الش می کند که ب��ه پیامدهای 
این عملیات به خصوص بر متوقف ش��دن چندین 

ساعته فعالیت های فرودگاه اعتراف نکند.
همچنی��ن منابع یمن��ی از ش��لیک هم زمان چهار 
فروند موش��ک بالس��تیک »زلزال-۱« ب��ه مواضع 
شبه نظامیان وابس��ته به ائتالف سعودی در جنوب 
عربستان خبر دادند. منابع یمنی می گویند که این 
موشک ها به اهداف مورد نظر در منطقه الربوعه در 
منطقه عسیر اصابت کرده است. یک منبع یمنی به 
شبکه المسیره گفت که بر اثر اصابت این موشک ها، 
شماری از عناصر شبه نظامی کشته و زخمی شدند. 

وی گفت که این موش��ک ها به صورت همزمان به 
سمت اهداف معین شلیک شد. در این میان وزارت 
خارجه امارات با صدور بیانیه ای حمله پهپادی گروه 
انصاراهلل یمن به فرودگاه سعودی »ابها« را محکوم 
ک��رد. وزارت خارج��ه ام��ارات در بیانی��ه ای ضمن 
محکوم کردن حمله پهپادی انص��اراهلل به فرودگاه 
»ابه��ا«، آن را »اقدام تروریس��تی خ��الف قوانین و 

معاهدات بین المللی« برشمرد.
در این بیانیه آمده است که این حمله »دلیل دیگری بر 
رویکردهای تجاوزکارانه و تروریستی حوثی های تحت 
حمایت ایران و تالش آن ها برای تضعیف امنیت و ثبات 

در منطقه اس��ت«. ارتش یمن ضمن ناکام گذاش��تن 
عملیات ائتالف سعودی در نزدیکی »جازان«، دهها نفر 
از »متجاوزان« را کش��ت یا زخمی ک��رد. در ادامه این 
گزارش آمده، اقدام ائتالف سعودی برای این نفوذ از سه 
مسیر و تحت پوشش گسترده نیروی هوایی و پهپادهای 
شناسایی انجام شد اما دهها نفر از نیروهای ائتالف کشته 
و زخمی شدند، تعداد زیادی از خودروهای زرهی آنها 
آسیب دید و ناچار شدند جسد سه تن از کشته شدگان 

را در محل رها کنند.  
در این میان عربس��تان سعودی گشت های جدید 
امنیتی موس��وم به »گروههای امنیتی« در منطقه 
ج��ازان و مش��رف به مرز ب��ا یمن تش��کیل داده 
اس��ت. مسئوالن س��عودی اخیرا از آغاز گشت زنی 

یگان موس��وم به »گروههای امنیتی« در اس��تان 
»العارض��ه« واق��ع در منطق��ه ج��ازان در جنوب 
عربستان خبر داده اند. این نیروها آن گونه که ادعا 
شده اس��ت برای جنگ های نامنظم و درگیری در 
مناطق کوهستانی آموزش دیده اند. خبر دیگر آنکه 
»شورای انتقالی جنوب یمن« تحت اداره و فرمان 
امارات، طی مراسمی دفتر خود در کانادا را افتتاح 
کرد. »عبدالکریم احمد س��عید« رئیس دفتر اداره 
عمومی روابط خارجی این شورا در مراسم مذکور، 
افتتاح دفتر را به »عیدروس قاسم الزبیدی« رئیس 
ش��ورای انتقالی و دیگر اعضای آن تبریک گفت و 
آن را اولین گام در مسیر بازگشایی سفارت خانه در 

دیگر کشورهای جهان دانست.

»ابها « همچنان زیر آتش پهپادهای یمنی 


