جایگاهی بسیار ویژه «کلیه» در قلب

«بیبیسی» تحریف واقعیات میکند

پس از آنکه چند عضو س��ابق حزب کارگر انگلیس در مصاحبه با بیبیسی
مدعی ش��دند جرمی کوربین فردی ضدیهودی اس��ت ،با واکنش تند این حزب
مواجه ش��دند .اعضای س��ابق حزب کارگر ،در این برنامه تلویزیونی با اش��اره به
چند ایمیل ،مدعی ش��دند برخی مقامات ارش��د مانند «س��وماس میلن» مدیر
س��ابق ارتباطات ،جلوی پیگیری شکایاتی مبنی بر گرایش پیدا کردن این حزب
به دیدگاههای ضدیهودی را میگرفتند .حزب کارگر انگلیس با اشاره به برنامه پخش
ش��ده از بیبیسی« ،اش��تباهات عامدانه و مخرب طراحی ش��ده برای انحراف جامعه»
را محک��وم کرد .س��خنگوی حزب کارگ��ر توضیح داد ایمیل س��وماس میلن که در این
برنامه به اش��تباه تفس��یر ش��د ،در واقع مربوط به اختالفاتی بین اعضای حزب کارگر بر
س��ر دیدگاههای صهیونیستی و ضدصهیونیستی بود.کوربین بارها به حمایت دولتمردان
انگلیس از جنایات اسرائیل اعتراض کرده است.

6

رئیسجمهور آمریکا در اظهاراتی عجیب درباره «کلیه» در بدن ،که واکنشهای
زیادی به همراه داش��ته ،گفت این عضو «جایگاهی بس��یار ویژه در قلب» دارد.
بیش از دو س��ال از حضور «دونالد ترامپ» در کاخ س��فید میگذرد و مشاهده
رفتاره��ا و اظهارات نامتعارف به امری متداول بدل ش��ده و به همین دلیل این
رفتارها دیگر چندان مورد توجه رسانهها قرار نمیگیرد ،اما ترامپ شب گذشته با
اظهارات عجیب جدید درباره س��اختار بدن انسان ،نشان داد که برای متعجب کردن
مخاطبان و رس��انهها ظرفیتی بیپایان دارد .به نوشته روزنامه «گاردین» ،رئیسجمهور
آمریکا در مراس��می برای رونمایی از ط��رح دولتش جهت مبارزه با بیماریهای کلیوی،
کلیه را بخش��ی از قلب توصیف کرد .او در حالی که به قلبش اش��اره میکرد ،خطاب به
فعاالن بخش درمان بیماریهای کلیوی ،گفت« :ش��ما س��خت روی کلیه کار کردهاید.
بسیار ویژه .کلیه جایگاه بسیار ویژهای در قلب دارد .چیز فوقالعادهای است».

فرادیـد
ذرهبین

سوریه :رس��انههای س��وریه از انفجار موتورسیکلت
بمبگذاری شده در نزدیکی کلیسایی در شهر قامشلی
واقع در ش��مال شرق س��وریه خبر دادند.یک دستگاه
موتورس��یکلت بمبگذاری ش��ده در نزدیکی کلیسای
«الس��یده العذراء» این شهر منفجر شده و این مسئله
منجر به آس��یب دیدن این کلیسا و خودروهای اطراف
آن شده است.
ترکیه :بعد از به زمین نشس��تن س��ومین هواپیمای
حامل بخشهای س��امانه پدافند موش��کی اس۴۰۰-
در ترکیه س��ازمان پیمان آتالنتیک ش��مالی «ناتو» از
این مس��ئله اب��راز نگرانی کرد.یک مق��ام عضو ناتو به
خبرگزاری فرانس��ه در بروکس��ل گفت« :ما از عواقب
احتمالی تصمیم ترکیه برای در اختیار گرفتن سامانه
اس ۴۰۰-نگران هستیم».
فرانسه :فرمانده ارتش فرانسه گفت اوضاع در خلیج
فارس تحت کنترل اس��ت و رویاروی��ی ایران و آمریکا
بهصورت موضعگرفتن و واکنش نشان دادن و عالمت
فرس��تادن است« .فرانس��وا لکوانتر» فرمانده نیروهای
مس��لح فرانسه روز پنجشنبه گفت« :تصادم خواستهها
بی��ن ایران و آمریکا بهصورت موض��ع گرفتن ،واکنش
نشان دادن و عالمت فرستادن است».
بولیوی :رئیسجمهور روس��یه از تالش مسکو برای
راهان��دازی یک نیروگاه هس��تهای در بولیوی خبر داد
و تحریمهای یکجانب��ه آمریکا علیه ونزوئال را غیرقابل
قبول خواند« .والدیمیر پوتین» رئیسجمهور روس��یه
در کنفران��س مطبوعاتی مش��ترک ب��ا «اوو مورالس»
رئیسجمه��ور بولی��وی تأکید کرد ،مس��کو در تالش
اس��ت تا یک مرکز هس��تهای منحصربهفرد در بولیوی
راهاندازی کند.
لیبی :دولت وفاق ملی لیبی به ریاست «فائز السراج»
از پاریس خواست تا درباره موشکهای فرانسوی کشف
ش��ده در پایگاه نیروهای حفتر ،توضیح دهد« .محمد
الطاهر س��یاله» وزیر خارجه دولت وفاق ملی لیبی در
نام��های به «ژان ایو لودریان» همتای فرانس��وی خود،
خواس��تار توضیح پاریس درباره س�لاحهای فرانسوی
کشف شده در پایگاه نیروهای حفتر شد.
افغانس�تان :یک عامل انتحاری با حضور در مراسم
عروسی که در والیت ننگرهار واقع در شرق افغانستان
در حال برگزاری بود؛ دستکم  ۵نفر را کشت و  ۴۰نفر
دیگر را نیز مجروح کرد .عامل انتحاری مردی نوجوان
ب��وده و انفجار نی��ز در خانه یکی از فرماندهان ش��به
نظامی طرفدار دولت کابل روی داده است.
آفریقای مرکزی :در جریان از سرگیری درگیرهای
می��ان کس��به و ش��بهنظامیان یک محل��ه در بانگی،
پایتخت جمهوری آفریقای مرکزی ۳۰ ،نفر کش��ته و
زخمی شدند .به گفته آواد الکریم ،امام جماعت مسجد
علی بابولو ،درگیریها به کشته شدن سه نفر از اعضای
گروههای دفاع از خود منجر گردید.

نیمچه گزارش

اقدام فوری برای روهینگیاییها
همزمان با بحرانیتر شدن وضعیت مسلمانان راخین،
یک مقام حقوق بشری سازمان ملل از میانمار خواسته
اس��ت تا "اقدام��ی" فوری علی��ه بیکش��وری اقلیت
مسلمان روهینجا انجام دهد.
کی��ت گیلمور ،معاون کمیس��یونر عالی حقوق بش��ر
س��ازمان ملل متحد در چهل و یکمین جلسه شورای
حقوق بش��ر این س��ازمان گفت ،دول��ت میانمار باید
فض��ای الزم برای بازگش��ت مس��لمانان روهینجایی
را فراه��م کند .او گفت :عمال ش��رایط مس��اعد برای
بازگش��ت آوارگان روهینجایی هنوز فراهم نیس��ت و
اجرای برنامهها طبق یادداشت تفاهم موجود به شدت
با محدودیت مواجه است .این مقام ارشد سازمان ملل
متحد همچنی��ن تاکید کرد ،بیش از  ۷۳۰هزار تن از
آوارگان روهینجایی در بنگالدش در "ش��رایط انسانی
بسیار بدی" زندگی میکنند .به گفته او ،شرایط حدود
 ۱۲۶هزار تن از آوارگان داخلی روهینجایی هم که در
مرکز راخین سکونت دارند ،مایه نگرانی است.
او همچنین دولت میانمار را بر آن داش��ت تا "تضمین
کند جرائم جدی علی��ه روهینجاییها و جامعه قومی
راخین ،به درس��تی ،ش��فاف ،بیطرفانه و کامل مورد
بررس��ی ق��رار بگی��رد و آنهایی که مس��ئول چنین
جنایاتی هستند ،طبق قانون مسئول شناخته شوند".
معاون کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید
ک��رد :دولت میانم��ار میتواند و بای��د گامهای فوری
ب��رای معکوس ک��ردن این وضعیت و پای��ان دادن به
بیکش��وری روهینگیاییها بردارد .آنها باید یک روند
معتبر برای به رسمیت ش��ناختن وضعیت شهروندی
آنها و ش��رایط مساعدی برای بازگشت همه آوارگان و
آوارگان داخلی به محل سکونت اصلیشان در انطباق
با قوانین بینالمللی ایجاد کنند.

شغل جدید اون

با تغییر قانون اساس��ی کره ش��مالی و حذف رئیس پرزیدیوم ،کیم جونگ اون
رهبر این کش��ور از این به بعد ریاس��ت دولت کره شمالی را نیز بر عهده خواهد
داش��ت« .کیم جونگ اون» رهبر کره ش��مالی رسما به عنوان رئیس دولت این
کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین شد.
خبرگزاری رویترز مدعی اس��ت که این تغییر ،مس��یر کره ش��مالی برای آمادگی
تواف��ق با آمریکا در زمینه مس��اله اتمی را هموار میکند .این درحالیس��ت که رهبر
کره شمالی پیش از این تمام اختیارات الزم برای این مساله را در اختیار داشت .قانون
اساس��ی جدید این کشور که روز پنج شنبه رونمایی شده است ،کیم را به عنوان رئیس
کمیسیون امور دولتی حزب ،یک کمیته قدرتمند که در سال  ۲۰۱۶ایجاد شد ،نماینده
هم��ه مردم کره ،رئیس دولت و فرمانده کل قوا معرفی کرده اس��ت .در قانون اساس��ی
قبلی ،کیم به عنوان رهبر کره شمالی و فرمانده کل قوا معرفی شده بود.
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یادداشت

بهانهای به نام قبرس
فرامرز اصغری
تنشها میان ترکیه و اتحادیه اروپا این روزها ابعاد تازهای گرفته
است که محور آن را نیز حفاری ترکیه در سواحل قبرس عنوان
شده اس��ت .ترکیه در حالی بر اجرای این طرح تاکید دارد که
اروپاییها خواس��تار توقف این اقدام شدهاند چنانکه نمایندگان
کشورهای اروپا در بروکسل پیش نویس طرحی را تهیه کردهاند
ک��ه از احتمال تحریم ترکیه به دنب��ال اعزام ناوهای حفاری به
منظور اس��تخراج نفت و گاز در س��واحل قبرس حکایت دارد.
اتحادیه اروپا تصمیم دارد به دلیل اس��تخراج غیرقانونی نفت و

گاز در سواحل قبرس ترکیه را تحریم کند .اتحادیه اروپا تصمیم
گرفت��ه تا مذاکرات س��طح باال با آن��کارا در خصوص توافقنامه
ترانزی��ت هوایی را و همچنین کمک مالی به ترکیه را بر س��ر
آنچه استخراج غیرقانونی نفت و گاز در سواحل قبرس خوانده،
متوقف کند.
این پیشنویس میافزاید« ،شورای اروپا ،از پیشنهاد کمیسیون
اروپایی ب��رای کاهش کمکهای این اتحادیه به ترکیه پیش از
الحاق به این بلوک ،برای سال  2020میالدی ،حمایت میکند
و نیز از بانک س��رمایهگذاری اروپای��ی میخواهد تا در وامهای
خود به ترکیه ،تجدید نظرکند ».این اقدام اروپا در حالی صورت
میگی��رد ک��ه آنکارا پیش از این انتقاد اروپ��ا و یونان مبنی بر
اینکه ترکیه به صورت غیر قانونی در حال استخراج نفت و گاز
در سواحل قبرس است را رد کرد.

حال این س��وال مطرح میشود که چرا کشورهای غربی چنین
مواضع��ی علیه ترکیه گرفته و به دنبال تحریم این کش��ور نیز
رفتهاند؟ بخش��ی از این اقدام را میتوان در چارچوب اساسنامه
اتحادیه اروپا دانس��ت که متعهد به حمایت از منافع اعضا است
و لذا اقدام علیه ترکیه را برابر با حمایت از قبرس دانسته و آن
را امری مجاز میداند .نکته دیگر آنکه برخی کش��ورهای غربی
از جمل��ه انگلیس و فرانس��ه نگاه ویژهای ب��ه منابع نفت و گاز
از جمله در ح��وزه قبرس دارن��د و گزارشهایی نیز از فعالیت
صهیونیس��تها در این حوزه منتش��ر شده اس��ت .عقب راندن
ترکیه را میتوان برگرفته از منافع این بازیگران دانست هر چند
که ادعای حمایت از قبرس سر میدهند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه باش��د نوع تعامالت میان
ترکیه و اروپاس��ت .اروپاییها به ش��دت از وضعیت حقوق بشر

در ترکیه ابراز نگرانی میکنند و خواس��تار تغییراتی بر اس��اس
خواست اروپا هس��تند در حالی که آنکارا این اقدامات را نوعی
باجخواهی میداند .در همین حال ترکیه همواره اروپا را به کم
کاری در امور پناه جویان متهم میس��ازد چنانکه این کشورها
تاکنون از اج��رای تعهد  20میلیارد دالری ب��ه ترکیه در ازای
نگهداری پناهجویان خودداری کرده است.
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که رویکرد تقابلی اروپا
با ترکیه بیش از آنکه برگرفته از حمایت اتحادیه از قبرس باشد
ناش��ی از تنشهای قدیمی میان طرفین اس��ت که اکنون ابعاد
تازهای گرفته اس��ت .رفتاری که البت��ه برخی از بزرگان اروپات
ی آن اهدافی شخصی را نیز
همچون انگلیس و فرانس��ه در ورا 
دنبال میکنند که همانان دور سازی رقبا از مناطق نفت خیز و
گسترش دامنه نفوذ در این مناطق است.

لبنانیها سناریوی ضد مقاومتی آمریکا را به چالش کشیدند

یکپارچگی لبنان علیه تحریم حزبهللا
آمری��کا با تحریم ح��زب اهلل در حالی به
گ�زارش ویژه
دنبال ضربه زدن ب��ه مقاومت و خدمت
به صهیونیس��تها بوده که محافل رس��می و بلندپایه لبنان از
رئیس جمهور این کشور گرفته تا نخست وزیر و رئیس مجلس
و نیز برخی نمایندگان به تحریم های جدید آمریکا علیه حزب
اهلل واکنش نشان داده و آن را غیر قابل قبول دانستند.
آمریکا که در اجرای سیاستهایش در غرب آسیا ناکام مانده و
اقداماتش علیه ایران نیز با شکس��ت همراه شده به دنبال ابعاد
جدیدی از بحران سازی در منطقه است تا ضمن حفظ بحران،
رضایت ارتجاع عربی و صهیونیس��تها را نیز کسب نماید .در
این چارچوب رویکرد به تحریم حزب اهلل را از محورهای کاری
قرار داده اس��ت .رویک��رد مذکور در حالی ص��ورت گرفته که
لبنانیه��ا یکپارچه علیه آن موضع گیری کردهاند .به نوش��ته
روزنامه النهار" دولت لبنان روز گذشته یکصدا مخالفت خود را
با این تحریم ها اعالم کرد و آن را کم اهمیت دانست.
در داخل لبنان نیز هیچ گونه موضعی که حاکی از دسته بندی
احتمال��ی و موضع گیری های مبهم در قب��ال این تحریم ها
باش��د ،دیده نشد" .نبیه بری" رئیس مجلس لبنان در واکنش
به این تحریم ها آن را تعرض به تمام لبنان برشمرد و پس از
او "میشل عون" رئیس جمهور لبنان و "سعد حریری" نخست
وزیر این کش��ور موضع خود را به وضوح اعالم و این تحریم ها
را غیرقابل قبول دانستند .شیخ عبداالمیر قبالن رئیس مجلس
اعالی ش��یعه لبنان نیز تحریم های جدید آمریکا را تعرض به
تمام لبنانی ها و حاکمیت کش��ور و اراده لبنانی ها در انتخاب
نمایندگان خود دانست
ب��ه گفته وی ای��ن تحریم ها ب��ا ارزش های دموکراس��ی در
تع��ارض اس��ت و وزارت خزانه داری آمری��کا را به صرف نظر
از ای��ن تصمیم که نتایج آن به نف��ع روابط دو جانبه آمریکا و
لبنان نخواهد بود فرا خواند .این در حالی اس��ت که حزب اهلل

با ارس��ال پیام مستقیم به مراجع رس��می لبنان ،لزوم موضع
گیری در قبال تحریم های جدید آمریکا را خواس��تار ش��د و
البته س��ید حسن نصراهلل جمعه شب در سخنرانی خود به این
اقدام آمریکا واکنش نشان خواهد داد.
روزنام��ه "الحیات" نیز واکنش عون ،بری ،حریری را حس��اب
ش��ده ارزیابی کرد و نوش��ت :این تحریم ها در ش��رایطی که
اوضاع داخلی لبنان متش��نج است دولت را در برابر واشنگتن
در موضع سختی قرار داده است زیرا وزارت خزانه داری آمریکا
از دولت لبنان خواس��ته اس��ت ارتباط خود را با افرادی که در

قواعد بازی را مقاومت فلسطین تعیین میکند
همزمان با تاکید ادامه انتفاضه در برابر
مقـــاوم�ت
اشغالگران ،گروههای مقاومت فلسطین
در واکنش به ش��هادت یکی از نیروهای القسام تأکید کردند
ک��ه اجازه نخواهند داد قواعد درگی��ری تغییر کرده و قواعد
جدیدی جایگزین شود که به سود منافع رژیم صهیونیستی
است.
گروهه��ای مقاومت فلس��طین ب��ار دیگر به رژیم اش��غالگر
صهیونیس��تی هش��دار دادند که صبر این گروهها را آزمایش
نکند .این گروهها با انتشار بیانیهای اعالم کردند که میتواند
مان��ع زیر پا گذاش��تن و نادیده گرفتن ح��ق و حقوق ملت
فلسطین توسط صهیونیستها ش��وند .پایگاه خبری «العهد»
به نقل از گروههای مقاومت فلس��طین گزارش داد که اجازه
نخواهن��د داد قواعد درگیری تغییر ک��رده و قواعد جدیدی
جایگزین شود که به سود منافع رژیم صهیونیستی است.
ای��ن گروهها ترور «محمود القس��ام» از نیروهای گردانهای
«القس��ام» را یک جنایت صهیونیس��تی دانستند و این رژیم

الحشد الشعبی ضامن امنیت عراق

همزمان با سایر جریانهای سیاسی و مردم عراق در حمایت از
نیروهای مقاومت مردمی ،نخست وزیر اسبق عراق تأکید کرد
که الحش��د الش��عبی ضامن امنیت عراق است و مخالف ادغام
نیروهای این سازمان ،با ارتش یا پلیس است.
« ،نوری المالکی» رئیس ائتالف «دولة القانون» و نخست وزیر
اس��بق عراق به نقش مهم نیروهای سازمان «الحشد الشعبی»
(بس��یج مردمی) در این کشور اش��اره کرد .المالکی در جریان
حضور در برنامه «لقاء خاص» که از ش��بکه «السومریه» عراق
پخش میش��د ،تأکی��د کرد« :ام��روز ما نیروهای��ی داریم که
میتواند در برابر قویترین گروه تروریستی که میتواند در هر
منطقهای دست به تحرک بزند ،مقاومت کند».
وی ادامه داد« :با وجود این [نیروها] برای اینکه تجربه پیشین

را مس��ئول ارتکاب این حماقت خواندند .گروههای مقاومت
فلس��طین همچنین تصری��ح کردند که رژیم صهیونیس��تی
هزین��ه این ترور را با خون و اجس��اد افس��ران خود پرداخت
خواه��د کرد.وزارت بهداش��ت غ��زه اعالم کرد ک��ه ابراهیم
االدهم ( )28ساله به شهادت رسیده است .نظامیان اشغالگر
صهیونیست ،در همان روز در شرق شهرک «بیت حانون» در
شمال نوار غزه ،به س��مت االدهم تیراندازی و وی را زخمی
کردند.گردانهای القسام که شاخه نظامی جنبش «حماس»
هستند ،هم با انتشار بیانیهای ،رژیم صهیونیستی را مسئول
این جنایت عنوان کردند.این گردانها تأکید کردند که از کنار
این جنایت ،ساده نخواهند گذشت و رژیم صهیونیستی باید
عواقب آن را بپذیرد .الزم به ذکر است ارتش صهیونیستی به
فلسطینیهای س��اکن مناطق نزدیک قدس اشغالي که برای
اعتراض به تخریب خانه هایش��ان تجم��ع کرده بودند حمله
ور ش��د .رژیم صهيونيستي مدتی اس��ت تخریب خانه های
فلسطینیهای این منطقه را آغاز کرده است.

تکرار نش��ود ،میگویم که الحشد الش��عبی ،تضمین و سوپاپ
اطمینان امنیت [عراق] اس��ت» .رئیس ائتالف دولة القانون بر
این باور اس��ت که «نقش الحشد به پایان نرسیده و نیاز به آن
منتفی نش��ده اس��ت .افزون بر این باید ،اص��ل تکریم [آن] به
خاط��ر اقداماتی که انجام دادند و [دس��تاوردهایی] که محقق
کردند» رعایت شود .المالکی همچنین تصریح کرد که حضور
الحش��د ضرورت دارد ،ول��ی «هیچ کس درب��اره این صحبت
نمیکند که الحشد ،بدون سازماندهی یا ساختار باشد».
وی در پایان خاطر نش��ان کرد که الحش��د باید «دستگاهی از
دستگاههای حکومتی باشد که تحت امر فرمانده کل نیروهای
مسلح باشد ...ولی ما موافق این تفکر نیستم که الحشد الشعبی
در پلیس یا ارتش حل شود یا ادغام شود» .اشاره نوری المالکی
به فرمان  10بندی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق است
که اخیرا درباره وضعیت نیروهای الحشد الشعبی صادر کرد

لیس��ت تحریم ها قرار دارند ،قط��ع کند و در مقابل حزب اهلل
نی��ز از طریق یکی از نمایندگان خود دولت را به موضع گیری
علیه تحریم های جدید که حاکمیت لبنان را خدش��ه دار می
کن��د ،فراخواند.الحیات افزود :دول��ت لبنان با حزب اهلل تعامل
مالی ندارد و حتی نمایندگان حزب اهلل در پارلمان حقوق خود
را از وزارت دارای��ی دریافت نمی کنند بلکه به طور مس��تقیم
و نق��دی از اداره های مجلس دریافت م��ی کنند بدون اینکه
داد و س��تد بانکی در کار باش��د تا از ای��ن طریق از تحریم ها
در امان باشند.

روزنامه "الش��رق االوس��ط" نی��ز در مطلب��ی در این خصوص
نوش��ت :بعید است دولت و مجلس نمایندگان لبنان به تحریم
ه��ای آمریکا مبن��ی بر قطع ارتباط با حزب اهلل پاس��خ مثبت
بدهند .در همین ارتباط روزنامه "الجمهوریه" نوش��ت :تحریم
ه��ای جدید آمریکا علی��ه حزب اهلل به مجموع��ه عواملی که
موجب ناآرامی داخلی در لبنان اس��ت ،افزوده شد ،آن هم در
ش��رایطی که نبود ثبات سیاس��ی و اقتص��ادی و حتی امنیتی
اوضاع کشور را متزلزل کرده است.
به نوش��ته ای��ن روزنامه ،موضع آمریکا این بار ش��دت یافته و
به طور مس��تقیم دولت لبنان را به قطع ارتباط با حزب اهلل و
تحریم آن فراخوانده است ،بدون اینکه دلیل این موضع گیری
در این شرایط حساس را توضیح دهد.
س��عد حریری ،نخس��ت وزیر لبنان خواس��تار عدم مبالغه در
خصوص تحریمهای آمریکا ش��د و گفت :این تحریمها مساله
جدیدی اس��ت و با آن به شیوه مناسبی برخورد خواهیم کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا روز س��ه شنبه امین شری ،نماینده
پارلم��ان و محمد رعد ،رئیس فراکس��یون ح��زباهلل لبنان را
به "س��وء اس��تفاده از نظام سیاس��ی و مالی این کشور به نفع
ای��ن حزب و ای��ران" متهم کرد و عالوه بر آنها ،ش��امل وفیق
صفا ،مس��ئول ارتباطات و هماهنگی حزب اهلل را نیز به لیست
تحریمه��ای خود افزود .این وزارتخان��ه از جامعه بینالمللی
خواس��ت دو ش��اخه نظامی و سیاس��ی حزباهلل را در لیست
تروریس��م قرار ده��د .در این میان رئیسجمه��ور آرژانتین از
اعضای دولت خود خواس��ت تا س��ریعترین راه��کار برای قرار
دادن ن��ام حزباهلل در لیس��ت گروههای تروریس��تی (از نظر
این کش��ور ) را پیدا کنند .از س��وی دیگ��ر روزنامه «االخبار»
در گ��زارش خود ب��ه محاکمه یک لبنان��ی در آمریکا به اتهام
وابس��ته بودن به حزباهلل پرداخت و نوش��ت ،ادله ارائه ش��ده
برای اتهامات وی محکم نیست.

ژستهای تبلیغاتی هانت با چاشنی بشر دوستی
وزیر خارج��ه انگلیس که خود را برای
بحــــ�ر ا ن
رسیدن به کرسی نخست وزیری آماده
میکند اکنون در اقدامی تبلیغاتی ژست بشر دوستی گرفته
و رسیدگی به پرونده خاشیقجی و البته کمک به اعتراضات
هنگ کنگ را در پیش گرفته است.
جرم��ی هانت وزی��ر خارجه انگلیس در رقابت با جانس��ون
برای س��مت نخس��ت وزیری انگلیس رقابتی سخت دارد و
س��عی دارد تا با ژستهای انس��ان دوستانه و حقوق بشری
محبوبیت��ی ب��رای خود کس��ب نماید .جرم��ی هانت،وزیر
خارجه انگلیس در حاش��یه کنفرانس جهانی آزادی رس��انه
که وزارت خارجه انگلیس با همکاری همتای کانادایی خود
در لن��دن ترتیب داده به خبرگ��زاری آناتولی درباره اعمال
فش��ارهای انگلیس بر عربستان جهت تضمین بازخواست و
مجازات قاتالن جمال خاش��قجی ،خبرنگار منتقد سعودی
و اتخ��اذ گامهایی در صورت عدم حص��ول هیچ توافقی در
این باره گفت :ما صراحت��اً گفتیم این جنایت با ارزشهای

خب��ر دیگر از عراق آنکه نخس��ت وزیر عراق ب��ا رئیس دیوان
اوقاف ش��یعه عراق تماس تلفنی برق��رار و تأکید کرد که باید
فورا در خصوص حمله به محل اقامت وی ،تحقیقات آغاز شود.
دفتر اطالعرسانی عبدالمهدی با انتشار بیانیهای اعالم کرد که
عبدالمه��دی با «عالء الموس��وی» رئیس دیوان اوقاف ش��یعه
عراق تماس تلفنی داشته است.
شبکه خبری السومریه به نقل از این دفتر عبدالمهدی گزارش
داد ،وی در این تماس به الموسوی گفته است که سرویسهای
امنیتی هر کس��ی را که ب��ه خود اجازه داده ک��ه به حکومت
و نهاده��ا و ش��هروندان تعدی کند ،تعقیب و بر اس��اس قانون
مجازات خواهد کرد .نخس��ت وزیر عراق ضمن محکوم کردن
حمل��ه افراد مس��لح به محل اقامت الموس��وی ،تأکید کرد که
تجاوز به س��احت حکومت و نهادهای آن ،یک رفتار غیر قابل
پذیرش اس��ت که نمیتوان در برابر آن سکوت کرد .یک گروه

کشور ما مغایرت دارد و ش��خصاً درباره این موضوع چه در
مذاک��رات با ملک س��لمان و چه در مذاک��رات با ولیعهد و
وزیر خارجه عربس��تان رایزنی داشتم .وی خاطرنشان کرد:
انگلیس صراحتاً گفته که باید اجرای تدابیر قضایی مناسب
در قبال این جنایت تضمین شود.
بعد دیگر تحرکات ادعایی هانت در قالب چین است چنانکه
دول��ت چی��ن از جرمی هانت خواس��ت ب��ا زدن حرفهای
بیربط درباره چین ،تالش نکند برای خود در انتخابات رأی
جمع کند .ش��انگ در نشس��تی خبری گفت ادعای جرمی
هان��ت در خصوص عدم تعهد چین به آزادیهای اساس��ی
در هنگکنگ «بیش��رمانه» است .او گفت« :این (انتخابات
نخس��توزیری) در بریتانیا امری داخلی است .اما امیدوارم
اف��راد خاصی در بریتانی��ا ،از جمله آق��ای هانت ،در خالل
انتخابات بهصورت ناروا درباره چین صحبت نکرده و امیدوار
باش��ند از آن برای جذب رأی در انتخابات یا جهت خدمت
به آن استفاده کنند».

مس��لح نقابدار عصر چهارش��نبه هفته جاری ب��ه دار الضیافه
عتبه حس��ینی –محل اقامت الموسوی -حمله کردند .در این
منطقه ،عالوه بر الموسوی ،شماری از مدیران این دیوان حضور
داش��تهاند و افراد مس��لح ،به نگهبابان حمله و س�لاح آنان را
مصادره کردند و سپس خارج شدند.
در این میان یک نماینده پارلمان عراق گفت ،الحش��د الشعبی
تنها مان��ع آمریکا برای اجرای برنامههای��ش علیه دولت عراق
اس��ت ،به همین دلیل واشنگتن با همکاری عناصر حزب بعث،
در پی ترور فرماندهان الحشد است .کمیسیون امنیت و دفاع
در پارلمان عراق از توطئه جدید نظامیان تروریست آمریکایی
علیه رهبران س��ازمان «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) عراق
خبر داد« .کریم علیوی» عضو این کمیس��یون تأکید کرد که
شماری از افسران سابق که عضو حزب منحل شده «بعث» نیز
هستند ،به آمریکا در اجرای این توطئه همکاری میکنند.

