
تنش ها میان لندن و اتحادیه  ویژه اروپایی که نش��انگر تش��دید گ�زارش 
تزلزل در اروپای واحد اس��ت از همان آغاز نخست 
وزیری جانس��ون که می خواهد ترامپ اروپا باش��د 
نمایان شده است چنانکه اتحادیه اروپا در واکنش 
به اظهارات جانس��ون  که گفت��ه بود تا پایان اکتبر 
انگلی��س را با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا 
خارج می کند، اعالم کرد این س��خنان، وعده های 

توخالی و اظهاراتی بی شرمانه است.
فران��س تیمرمانس، معاون اول رئیس کمیس��یون 
اروپایی با رد س��خنان بوریس جانس��ون، نش��ان 
داد که این اتحادی��ه، به هیچ وجه آماده گفتگوی 
دوباره بر س��ر برکسیت نیس��ت و انگلیس نباید به 
فکر معامله با این نهاد باشد در این میان  »اورسوال 
فون در الین« رئیس آتی کمیس��یون اروپا هشدار 
داد ک��ه »بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر جدید 
انگلیس چالش ها و مسائل دشواری پیش رو دارد.

ف��ون در الین ک��ه اول م��اه نوامبر )ده��م آبان( 
رس��ماً ریاس��ت ش��ورای اروپا را برعهده می گیرد، 
اظهار داش��ت: مس��ائل دش��وار و متفاوت زیادی 
وج��ود دارد که باید با هم با آنه��ا مقابله کنیم. ما 
روزهای پرچالش��ی پیش رو داریم.»میشل بارنیه« 

مذاکره کننده ارش��د اروپا در زمینه برگزیت نیز در 
واکنش به انتخاب جانس��ون گفت، امیدوار اس��ت 
نخست وزیر جدید انگلیس »وقتی کارش را شروع 
می کند تصویب توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا را 
تصویب کرده و زمینه یک برگزیت منظم را فراهم 
کند.»چارلز میشل« نخست وزیر بلژیک نیز که به 
عنوان رئیس آتی ش��ورای اتحادی��ه اروپا برگزیده 
ش��ده است، اظهار داشت: چالش های مهمی مانند 
برگزیت را پیش رو داریم. جانسون در اولین نطق 
خود به عنوان نخست وزیر جدید انگلیس، اجرای 
برگزیت را اصلی تری��ن اولویت دولت جدید خود 
عنوان کرد. وی که روز سه شنبه در سالن تشریفاتی 
الیزابت دوم برای اعضا حزب محافظه کار سخنرانی 
می کرد، بازگرداندن وحدت در داخل کش��ور را از 
دیگر چالش های دولت جدید خواند.جانسون سال 
گذش��ته در اعتراض به راهب��رد دولت »ترزا می« 
درب��اره نحوه خ��روج انگلیس از اتحادی��ه اروپا از 
وزارت خارجه اس��تعفا ک��رد و در این مدت عالوه 
ب��ر نمایندگی مجلس، ب��ه کار روزنامه نگاری برای 
نش��ریه دیلی تلگراف مشغول بود. پس از یک ماه 
نبرد سخت و پرحرف و حدیث، سرانجام جانسون 
توانست تا با کسب ۶۶ درصد آرا، جرمی هانت وزیر 

امور خارجه و رقیب خود را شکست دهد و سکان 
دولت را بدس��ت بگیرد. نتایج نظرسنجی ها نشان 
می ده��د هنوز اختالف نظر م��ردم انگلیس درباره 
برکس��یت ادامه دارد. حال بوریس جانس��ون باید 
این پرونده را دنبال کند آن هم س��ه سال پس از 
آنکه مردم انگلیس با شرکت در همه پرسی اعالم 

کردند به طرح برکسیت رای مثبت می دهند.
بوری��س جانس��ون ک��ه زمان��ی هدایت دس��تگاه 
دیپلماس��ی انگلیس را برعهده داشت حال باید با 
گذر از موقعیت وزیر امور خارجه پیشین کشورش 
ب��ا حضور در پالک ش��ماره ده خیاب��ان داونینگ 
لندن که محل کار نخس��ت وزیر اس��ت، برای حل 
معضل برکسیت چاره اندیشی کند. مردم انگلیس 
می گوین��د بوریس جانس��ون باید هرچه س��ریعتر 
برای حل این مس��ئله چاره اندیش��ی کند و نباید 

این شرایط استمرار داشته باشد.
 روز گذش��ته هم شماری از انگلیسی ها در نزدیک 
مق��ر حزب محافظه کار جمع ش��دند تا این گفته 
خود را به گوش بوریس جانس��ون برس��انند. آن ها 
می گفتند روند برکسیت بسیار طوالنی شده است.

در این میان »بوریس جانسون« نخست وزیر جدید 
انگلیس به »جرمی هانت« وزیر امور خارجه کنونی 

این کشور س��مت وزارت دفاع را پیشنهاد، اما وی 
آن را رد کرده اس��ت. از س��وی دیگر رهبر حزب 
کارگر از هواداران خود خواس��ت روز پنج شنبه با 
برپای��ی تجمع خیابانی درخواستش��ان را مبنی بر 
برگ��زاری انتخاب��ات زودهن��گام در انگلیس اعالم 
کنن��د. رهبر حزب کارگر انگلیس از طرفداران این 
حزب خواس��ت برای برگزاری انتخابات زودهنگام 

تجمع اعتراضی برگزار کنند. 
کوربین در توئیتی نوش��ت: این پنج ش��نبه به ما 
بپیوندی��د تا درخواس��ت خود را درب��اره برگزاری 
انتخاب��ات زودهن��گام اعالم کنیم تا مردم کش��ور 
بتوانن��د رهبر خود را انتخاب کنند.  دونالد ترامپ 
در گردهمایی نومحافظ��ه کاران آمریکایی درباره 
نخست وزیر ش��دن بوریس جانس��ون در انگلیس 

بوریس جانسون را مرد خوبی دانسته و او را ترامپ 
انگلی��س نامید.اح��زاب و صاحب��ان صنایع آلمان 
نسبت به سیاس��ت های پوپولیس��تی نخست وزیر 
جدید انگلیس و تصمیم او مبنی بر بریگزیِت بدوِن 
تواف��ق با اتحادیه اروپا در حالی ابراز نگرانی کردند 
که تنها حزب پوپولیست راست گرای این کشور از 

انتخاب بوریس جانسون خرسند است. 
آخیم پُست، نایب رئیس فراکسیون حزب سوسیال 
دموک��رات در پارلم��ان آلم��ان گف��ت، فرهن��گ 
دموکراتیک انگلیس از این پس با آزمایشی سخت 
مواجه خواهد ش��د. فرانسیس��کا براتن��ر از حزب 
س��بزها ابراز تأس��ف کرد از این که اعضای حزب 
محافظ��ه کار انگلی��س یک دروغگ��وی حرفه ای و 

بی مسئولیت را به رهبری خود انتخاب کرده اند.
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عراق: یک مس��ئول در راه  آهن ع��راق اعالم کرد که 
بغداد با تکمیل پروژه ریلی رژیم صهیونیستی موافقت 
نکرده است؛ پروژه ای که قرار است اراضی اشغالی را به 
کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس وصل کند. این 
مس��ئول عراقی که خواست نامش فاش نشود، تصریح 
کرد که عراق با تکمیل پروژه ریلی رژیم صهیونیستی 

موافقت نکرده است.

چین: س��خنگوی وزارت دفاع چین به آمریکا هشدار 
داد ک��ه در صورتیک��ه ب��ه تالش ها برای جداس��ازی 
»تای��وان« از چین ادامه دهد، ارتش پکن آمادگی آغاز 
جنگ برای حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود 
را دارد. وزارت دف��اع چین ضم��ن متهم کردن آمریکا 
به تالش برای تضعیف ثب��ات جهانی و محکوم کردن 
اقدام این کشور در تأیید فروش تسلیحات به »تایوان«، 
هشدار دارد که اگر یک حرکت به سمت جدایی طلبی 

تایوان صورت بگیرد، پکن آماده جنگ است.  

پاکس�تان: عمران خ��ان نخس��ت وزیر پاکس��تان با 
س��خنرانی در مؤسسه مطالعاتی صلح در آمریکا اظهار 
داشت: بعد از دیدار با ترامپ تصمیم گرفتم با طالبان 
افغانس��تان دیدار و مذاک��ره کن��م. وی در ادامه این 
س��خنرانی افزود خواهان رواب��ط دوجانبه با آمریکا بر 

اساس احترام متقابل و اعتماد سازی هستیم.

اندونزی: »محم��د بن زاید آل نهیان« ولیعهد امارات 
متحده عربی پس از سفر به چین دیروز وارد »جاکارتا« 
پایتخت اندونزی ش��د. گفتگو درخصوص راهکارهای 
تقویت دوجانبه میان ابوظب��ی و جاکارتا از محورهای 
س��فر آل نهیان به اندونزی اس��ت. گفتنی اس��ت، آل 

نهیان پیش از سفر به اندونزی به چین رفته بود.

سودان: همزمان با برگزاری نشست ائتالف معارضان 
و جبهه انقالبی س��ودان در پایتخت اتیوپی، معارضان 
سودانی برای برگزاری تظاهرات فراخوان دادند. ائتالف 
»قوی اعالن الحریة و التغییر« )احزاب آزادی و تغییر( 
سودان، مردم این کشور را به برگزاری تظاهرات امروز 
در خارط��وم و چند ش��هر دیگر به نش��انه مخالفت با 

»سهمیه بندی مناصب در میان احزاب« دعوت کرد.

کوی�ت: کویت پیش نویس بیانی��ه ای را در خصوص 
علی��ه  صهیونیس��تی  رژی��م  اقدام��ات  محکومی��ت 
فلس��طینی ها به ویژه تخری��ب منازل آنه��ا ارائه داد. 
»منصور العتیبی« نماینده دائم کویت در سازمان ملل 
در عین حال تاکید کرد که احتمال تصویب این پیش 
نویس بس��یار ضعیف است. صدور بیانیه های رسانه ای 
یا ریاس��تی از س��وی ش��ورای امنیت به موافقت تمام 

اعضای این شورا نیاز دارد.

ذرهبین

آزادسازی جوالن اولویت سوریه
بش��ار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد 
گف��ت: تداوم اش��غال س��رزمین های عربی از س��وی 
اس��رائیل خطرناک ترین چالش برای وجهه، اعتبار و 

مبانی حقوق بین الملل است.
بشار الجعفری که در نشست شورای امنیت سخن می 
گفت، خاطرنشان کرد: مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل 
از ایجاد یک ش��هرک به نام ترامپ در جوالن اشغالی 
خب��ر دادند و با این کار به اقدام ترامپ در مورد نقض 
حاکمیت س��وریه بر ج��والن پاداش دادن��د. جعفری 
تاکید کرد: جوالن بخ��ش جدایی ناپذیر از جمهوری 
عربی س��وریه است و آزادسازی این بخش از سرزمین 
س��وریه همچنان اولویت سیاس��ت سوریه خواهد بود. 
وی افزود: ان��کار حقوق ملت فلس��طین و ممانعت از 
بازگش��ت جوالن اش��غالی به س��رزمین اصلی خود از 
عوام��ل بروز تن��ش در منطقه ما اس��ت. الزم به ذکر 
اس��ت منابع خبری از مقابله پدافند هوایی س��وریه با 
برخی اهداف مهاجم در این کش��ور خبر دادند. شبکه 
االخباریه س��وریه گزارش داد این حمله به اهدافی در 
منطقه راهبردی »تل الح��اره« واقع در درعا و جنوب 
س��وریه صورت گرفته اس��ت. منابع خب��ری از مقابله 
پدافند هوایی س��وریه با اهداف متخاصم خبر داده اند. 
ارتش س��وریه همچنی��ن تاکنون باره��ا محموله های 
تس��لیحاتی و مهمات ساخت اس��رائیل را از گروه های 

تروریستی در سوریه کشف کرده است.
خبر دیگر آنکه دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد 
ک��ه ترکیه برای حمله به ش��هر رأس العین در حومه 
ش��مال غربی حسکه آماده می شود. این مرکز گزارش 
داد، نیروهای س��وریه دموکراتیک حدود ۱۵۰ نیروی 
مس��لح را در حومه غربی رأس العین مستقر کردند و 
ب��ه دنبال آن مانور ش��ش جنگن��ده آمریکایی بر فراز 
مرزهای ترکیه و س��وریه در غرب این شهر انجام شد. 
گفته می ش��ود ترکیه در پاس��خ به پرتاب دو راکت از 
اراضی س��وریه به دو منزل در ایالت "شانلی اورفة" در 
نزدیکی مرزهای س��وریه، چندین موضع در سوریه را 

هدف قرار داد. 

نیمچهگزارش

تحریم ها نمی تواند ترکیه را بازدارد
رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر توانمندی این کش��ور برای مقابله با تحریم های 
اروپا و آمریکا، گفت که تهدیدات آشکار و پنهان به اعمال تحریم نمی تواند مانع 

احقاق حقوق ترکیه شود.
رجب طیب اردوغان گفت اقدامات این کشور در آب های شرق دریای مدیترانه و 
همچنین س��وریه عزم دولت آنکارا برای دفاع از منافع ملی این کشور را نشان داد. 
اردوغان طی سخنرانی در مراسم نود و ششمین سالگرد معاهده لوزان در آنکارا، گفت: 
»هیچ تهدید آش��کار یا پنهانی درباره اعمال تحریم ها نمی تواند ترکیه را از احقاق حقوق 
خود باز دارد«.  وی با بیان اینکه توانایی مقابله با هر نوع تهدید داخلی یا خارجی را دارند، 
توضیح داد: »ترکیه از قدرت و عزم کافی برای نابود کردن تمام تهدیدها علیه استقالل و 
ملت خود برخوردار اس��ت«. معاهده لوزان درسال ۱923 بین ترکیه و کشورهای فرانسه، 

بریتانیا، ایتالیا و یونان منعقد و زمینه ساز تولد جمهوری جدید ترکیه شد.

حکم جلب سیف االسالم قذافی 
هر چند که لیبی این روزها دورانی بحرانی را س��پری می کند و جنگ و کش��تار 
ریشه تحوالت این کشور شده اما این امر مانع از آن نشده تا پرونده امام موسی 
صدر به فراموشی سپرده شود چنانکه بازپرس دادگستری لبنان حکم بازداشت 
۱۰ متهم لیبیایی در رابطه با پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش 

را صادر کرد.
 زاهر حماده، بازپرس دادگستری در پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و دو همراهش 
محمد یعقوب و عباس بدر حکم بازداشت غیابی ۱۰ متهم لیبیایی را صادر کرد. از جمله 
کسانی که حکم بازداشتشان صادر شده سیف االسالم قذافی، پسر معمر قذافی، دیکتاتور 
سابق لیبی، عبداهلل السنوسی و احمد رمضان االصیبعی هستند. این حکم قضایی مقدمه ای 
برای ارجاع این حکم ها به اینترپل است. دستگاه قضایی لبنان نظام معمر قذافی را مسئول 

ربوده شدن امام موسی صدر و همراهانش در 3۱ اوت می داند.

فصل جدید تغییرات اروپا 
رئی��س جمهوری فرانس��ه در دیدار با رئیس جدید کمیس��یون اروپا در پاریس 
گف��ت که با توجه به برنامه های ارائه ش��ده وی، اروپا ش��اهد فصل جدیدی از 

تغییرات خواهد بود.
»اورزال فون در الین« رئیس جدید کمیسیون اروپا با »امانوئل ماکرون« رئیس 
جمهوری فرانس��ه در کاخ الیزه دیدار و گفتگو کرد.فون در الین در این دیدار بر 
ل��زوم تحقق اهداف اروپایی تاکید و خاطرنش��ان کرد: همه کش��ورهای اروپایی باید 
همس��و و همگام در مسیر تحقق اهداف اروپا گام بردارند. رئیس جمهوری فرانسه نیز با 
ابراز خرس��ندی از انتخاب فون در الین به عنوان جانش��ین »ژان کلود یونکر« در پست 
ریاست کمیسیون اروپا اظهار داشت: با توجه به برنامه های دقیق و منسجم ارائه شده از 
سوی فون در الین دور از واقعیت نیست که بگوییم، فصل جدیدی از تحوالت و تغییرات 
اروپا در پیش است. فون در الین از ابتدای نوامبر فعالیت رسمی خود را آغاز می کند.

فرامرز اصغری 

رژیم صهیونیس��تی همواره ادعا داش��ته که از ثبات سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی و امنیتی برخوردار اس��ت و خللی در آن 
ایجاد نمی وشد. این ادعا در حالی صورت می گیرد که نگاهی 
ب��ر روند درونی این رژی��م حقایقی ورای این ادعا را آش��کار 
می س��ازد. در حوزه سیاسی تزلزل جریان های سیاسی و البته 
ناتوانی نتانیاهو برای تکرار نخس��ت وزیری، این رژیم را وادار 
به تکرار انتخابات کرده اس��ت که آشفتگی سیاسی این رژیم 

را آش��کارتر می س��ازد. در حوزه اجتماعی نیز تبعیض نژادی 
و چن��د پارگی فرهنگی و س��اختاری موج م��ی زند که نمود 
آن را در تظاهرات های گس��ترده س��یاه پوستان علیه ساختار 
نژادپرستانه حاکم بر این رژیم می توان مشاهده کرد. رژیمی 
که ادعای دموکراسی اول منطقه را سر می داد اکنون ماهیت 
ضد انس��انی و ضد بش��ری و نژادپرستانه اش بیش از گذشته 

آشکار شده و جهانیان آن را با آپارتاید برابر می شناسند.
 در حوزه اقتصادی نیز این رژیم با بحران های شدیدی مواجه 
ش��ده در حالی که این رژیم ادعای زندگی و رفاه برتر را س��ر 
م��ی داد. در کنار ای��ن مباحث یک نکته قاب��ل توجه در حوزه 
سیاسی این رژیم قابل است و آن رویکرد آشکار سران این رژیم 
به گروهک تروریستی منافین است.  هفته جاری اخباری مبنی 
بر س��فر رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و وکیل فعلی 
دونالد ترامپ رئیس جمه��ور آمریکا به تیرانا پایتخت البانی به 

عنوان مهمان ویژه مریم رجوی در رسانه ها منتشر شد.
متعاق��ب ای��ن س��فر یک دیپلم��ات فرانس��وی مقی��م رژیم 
صهیونیس��تی، از س��فر مهم مریم رجوی س��رکرده گروهک 
تروریس��تی منافقین به سرزمین های اش��غالی با هدف دیدار 
ب��ا بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر این رژیم و رئیس س��ازمان 
جاسوس��ی موساد خبر داد.کوش��ار فاش کرده است: این سفر 
که با وس��اطت جولیان��ی و با  هماهنگی بواز رادکین س��فیر 
اسرائیل در آلبانی انجام شده است، ارتباط مستقیم با همکاری 

منافقین و سازمان اطالعاتی صهیونیست ها )موساد( دارد. 
در حال��ی که پایگاه خبری مصری تایم س��فر مریم رجوی به 
تل آویو را با وعده چندروز قبل نتانیاهو در مورد افش��اء اسناد 
جدیدی از فعالیت های هس��ته ای ایران مرتبط دانس��ته است 
یک دیپلمات ش��اغل در سفارت فرانس��ه در لبنان در گفتگو 
با خبرنگار روزنامه االخبار، هدف از این س��فر را عقد قرارداد 

جدی��د همکاری می��ان نتانیاهو و مریم رج��وی عنوان کرد.  
نتانیاهو که با اتهام رش��وه، تقلب و فساد اقتصادی روبروست 
در پایان مهلت قانونی موفق به تشکیل کابینه ائتالفی نشد وبا 
انحالل کنس��ت شد. در ۸ خرداد الیحه انحالل کنست زمینه 

را برای انتخابات جدید در 2۶ شهریور فراهم کرد. 
نتانیاهو بدنبال استفاده از ظرفیت سایبری منافقین برای انجام 
کار تبلیغاتی گسترده درشبکه های اجتماعی این رژیم به منظور 
تغییر نگاه ها نس��بت به او و حزب لیکود اس��ت. نتانیاهو متعهد 
ش��ده تا در ص��ورت کمک به او در انتخابات س��پتامبر جاری و 
موفقیت حزب او کمکهای مالی و اطالعاتی جدیدی را در اختیار 
این س��ازمان قرار دهد. به هر تقدیر آنچه در جریان این دیدارها 
مشهود است تجدید پیمان میان تروریست هاست که برای ادامه 
حیاتش��ان دست به دامان یکدیگر ش��ده اند در حالی که همین 
رویکرد تزلزل و وضعیت بحرانی شدید آنها را آشکارتر می سازد. 

یادداشت
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وقتی جانسون و اتحادیه اروپا برای هم خط و نشان می کشند

 اروپا و انگلیس 
در وضعیت اظهارات بی شرمانه 

یم صهیونیستی  اتمام حجت »القسام« با رژ
»ابوعبیده« س��خنگوی گردان های »القس��ام« ش��اخه  لش نظام��ی حماس اع��الم کرد، اگ��ر رژیم صهیونیس��تی چ�����ا
فرصت های کنونی برای تبادل اس��را را از دس��ت بده��د دیگر تضمینی داده 
نمی ش��ود که پرونده مذکور مجددا بر روی میز قرار بگیرد و ممکن اس��ت به 

فراموشی سپرده شود.
ابوعبیده گفت: مس��أله »رون آراد« برای شما درس عبرت است، در صورتی 
که سران رژیم اشغالگر این فرصت ها را از دست بدهند ما تضمین نمی کنیم 
ک��ه این پرونده ب��ر روی میز باقی بماند. خلبان رون آراد در س��ال ۱9۸۶ و 
هنگام حمله هوایی به جنوب لبنان و در پی س��قوط جنگنده اش اس��یر شد 
و تالش های رژیم صهیونیس��تی برای آزادی وی به جایی نرسید. وی افزود، 
بزرگترین دلیل بر تعلل و دروغگویی س��ران رژیم صهیونیستی در این مسأله 
آن اس��ت که آنها هیچ زمانی سراغ »آبراهام منگستو« یهودی آفریقایی تبار 

را نگرفته اند. 
خب��ر دیگ��ر از آنکه  مجل��س نماین��دگان آمریکا ب��ا تصوی��ب قطعنامه ای 
غیرالزام آور مخالفت خود را با جنبش جهانی »بایکوت، عدم س��رمایه گذاری 
و تحریم اس��رائیل« اعالم کرد. در این میان همزمان با رویکرد سازش��کارانه 
س��ران سعودی، گزارش ها نش��ان می دهد اکثریت مردم عربستان و ساکنان 
دیگر کشورهای خلیج فارس مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 

هستند و در برابر آن مقاومت می کنند
در این میان بعد از آغاز عملیات تخریب منازل فلس��طینی ها در روس��تای 
صور باهر، این بار اش��غالگران منزل یک فلسطینی را در منطقه »خور صقر« 

تخریب کردند.این منطقه در شمال فلسطین اشغالی واقع شده است.

ضربات یمنی ها به مزدوران سعودی 
همزمان با اعالم اعزام نیروهای آمریکایی به عربس��تان،  آس�یا ارتش و کمیته های مردم��ی یمن ضربات مهلکی را بر غ�رب 

پیکره سعودیها در »البیضاء« وارد کردند.
 نیروه��ای یمن��ی عملیات جدی��دی را علیه متجاوزان ترتی��ب دادند. در این 
عملیات، مواضع متجاوزان سعودی در جبهه »قانیه« در البیضاء هدف حمالت 
یمن��ی ها قرار گرفت. در جری��ان این عملیات، ضربات س��همگینی بر پیکره 
متجاوزان سعودی وارد ش��د. این عملیات در واکنش به جنایات سعودی بود، 
جنگنده های رژیم س��عودی مناطق مختل��ف »صعده« یمن را هدف حمالت 
هوایی گس��ترده قرار دادند.جنگنده های رژیم سعودی جنایت های جدیدی را 

علیه غیرنظامیان یمنی مرتکب شدند. 
در این میان ولیعهد عربس��تان و نخس��ت وزیر دولت مس��تعفی یمن درباره 
تحوالت منطقه رایزنی کردند. محمد بن س��لمان ولیعهد عربس��تان با »معین 
عبدالملک« نخس��ت وزیر دولت مس��تعفی یمن دیدار ک��رد. دو طرف در این 
دی��دار در خصوص تحوالت منطقه بحث و تبادل نظر کردند.  خبر دیگر آنکه 
کارشناس��ان هشدار می دهند نفتکش یمنی رها شده در دریای سرخ همانند 
»بمب س��اعتی« اس��ت که هر آن ممکن است منفجر ش��ود و فاجعه زیست 
محیطی به بار آورد. بنا به اعالم سازمان ملل متحد نفتکش »سیفر اف اس او« 
)SAFER FSO( که حامل بیش از یک میلیون بشکه نفت است از چند سال 
پیش در نزدیکی بندر »رأس عیس��ی« در یمن رها ش��ده ممکن است منفجر 
شود. »مارک الوکاک« معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه 
هفته گذشته اعالم کرد که این سازمان در نظر دارد طی هفته جاری گروهی 

از کارشناسان را برای ارزیابی این نفتکش به منطقه اعزام کند. 

ین یه تا بحر سرکوب گری وهابیت از نیجر
نیرو های امنیتی نیجریه که تحت تاثیر وهابیت هستند،  بش�ر در ابوج��ا، پایتخ��ت این کش��ور با تیراندازی به س��وی حق�وق 
معترضان جنبش اس��المی نیجریه که برای درخواس��ت آزادی شیخ ابراهیم 
زکزاک��ی دبیرکل این گروه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند را س��رکوب و 

از تجمع آن ها در ابوجا، پایتخت نیجریه جلوگیری کردند.
روز دوشنبه نیز تجمعی مش��ابه در این کشور برگزار شده بود که تیراندازی 
نیرو ه��ای امنیتی به س��وی معترضان به جان باختن ش��ماری انجامید. طی 
روزهای اخیر، دوازده نفر از جمله یک روزنامه نگار بر اثر تیراندازی نیرو های 
امنیتی به معترضان جان خود را از دست داده اند. در این تظاهرات اعتراضی، 

بیش از 2۰ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
تظاهرات برای درخواس��ت آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی برگزار شده بود که با 
برخورد خش��ونت بار نیرو های امنیتی این کش��ور روبرو شد. گزارش ها نشان 
می ده��د نیرو های امنیتی نیجریه از گاز اش��ک آور و گلوله های جنگی برای 
مقابله با معترضان اس��تفاده کرده اند. براساس برخی گزارش ها، شماری نیز 
بازداش��ت ش��ده اند. تظاهرات مش��ابهی نیز در تانزانیا برای اب��راز همدلی با 

معترضان نیجریه ای برگزار شده است.
البت��ه روند جنایات وهابیت صرفا در نیجریه نبوده بلکه در بحرین نیز دامنه 
آن قابل مشاهده است چنانکه یک فعال حقوقی بحرینی از شکنجه زندانیان 
در زندان ه��ای رژیم آل خلیفه و س��رکوب ش��دید آنان انتقاد کرد. »ابتس��ام 
الصائ��غ« فعال حقوقی بحرینی اعالم کرد: ش��ماری از زندانیان سیاس��ی در 
یکی از زندان های رژیم آل خلیفه در بحرین ش��کنجه و سپس به سلول های 

انفرادی منتقل شدند.

 جنگ روانی آمریکا
علیه استقالل عراق 

آمریکا  تح��رکات  با  همزمان  ن ا برای ضربه زدن به اس��تقالل بح�����ر
ع��راق و تبدی��ل آن به کش��وری مطی��ع در برابر 
سیاست هایش، فراکسیون پارلمانی »صادقون« در 
واکن��ش ب��ه تحریم ه��ای جدی��د آمری��کا علی��ه 
سیاستمداران عراقی، این تحریم ها را بی اثر عنوان 
و تأکید ک��رد که همه طیف های سیاس��ی عراق، 

این اقدام را رد می کنند.
فراکسیون پارلمانی »صادقون« وابسته به جنبش 
»عصائب اهل الحق« -از اعضای الحش��د الشعبی- 
به تحری��م برخی ش��خصیت های عراقی توس��ط 

آمریکا واکنش نش��ان داد.»عدی ع��واد« نماینده 
صادق��ون تأکید کرد که »اق��دام آمریکا به تحریم  
ش��خصیت های عراق��ی، مداخله آش��کار ]در امور 
داخلی عراق[ اس��ت«.عواد به پایگاه خبری »بغداد 
الیوم« گفت که دیگر این بازی نخ نما شده و دست 

آمریکا برای ملت عراق رو شده است.
وی ب��ا بیان اینکه همه طیف های سیاس��ی عراق، 
ای��ن اقدام را رد می کنند، اظهار داش��ت که »این 
تحریم ها اثر رس��انه ای داش��ته و هیچ تأثیر واقعی 
ن��دارد«. این نماینده عراقی بر این باور اس��ت که 
هدف از تحریم های آمریکا علیه این ش��خصیت ها، 
جنگ رسانه ای و روانی علیه تمام کسانی است که 
با سیاست های واش��نگتن مخالف هستند. وزارت 
خزان��ه داری آمریکا در 27 تیر ماه گذش��ته چهار 
نفر از سیاس��تمداران عراقی را در لیس��ت تحریم 

قرار داد که دو نفر از آنان از س��ران گروه های عضو 
سازمان الحشد الشعبی هستند. »احمد الجبوری« 
رئیس فراکس��یون »المحور الوطنی« و اس��تاندار 
س��ابق صالح الدین، »نوف��ل العاکوب« اس��تاندار 
سابق نینوی، »وعد قّدو« فرمانده نیروهای نظامی 
»الَشَبک« در »سهل نینوی« و »ریدان الکلدانی« 
فرمان��ده نیروه��ای »کتائب بابلیون« در الحش��د 
الشعبی مش��مول تحریم های جدید آمریکا شدند. 
به موجب این تحریم ها هم��ه اموال احتمالی این 
چه��ار عراقی در آمریکا مصادره و از تعامل تجاری 
ب��ا آمریکایی ها منع خواهند ش��د. دول��ت آمریکا 
پیشتر جنبش نجباء عراق و »شیخ اکرم الکعبی« 
دبیر کل این جنب��ش را که زیرمجموعه نیروهای 
الحشد الشعبی اس��ت، در لیست تحریم های خود 

قرار داده بود.

از س��وی دیگ��ر نماینده ائتالف »الفت��ح« عراق با 
تأکید بر لزوم اخراج نظامیان تروریست آمریکایی 
از این کش��ور، تصری��ح کرد که باق��ی ماندن این 
نیروه��ا، خطری ب��رای امنیت و حاکمیت کش��ور 
است.  »حنین قدو« نماینده ائتالف »الفتح« عراق 
ب��ار دیگر درب��اره تحرکات خصمان��ه آمریکا علیه 
سازمان »الحشد الش��عبی« )بسیج مردمی( عراق 
هش��دار داد.قدو تأکید کرد ک��ه »از طریق اصالح 
توافق راهبردی بین واش��نگتن و بغداد یا لغو این 
معاهده، بیرون راندن نیروهای آمریکایی در عراق، 
همچنان یک مسئله ضروری است«. در این میان 
»حش��د ش��عبی« اعالم کرد که تا روز چهارِم فاز 
دوم عملی��ات »اراده پیروزی«، 3۰ منطقه به طور 
کامل پاکس��ازی ش��دند. حشد ش��عبی همچنین 
تأکید کرده اس��ت که در جریان فاز دوم عملیات 

اراده پیروزی موفق به کش��ف و ضبط مقادیری از 
تس��لیحات تکفیری ها نیز شده اس��ت. خبر دیگر 
آنکه نخس��ت وزیر عراق گفت که دستوراتی برای 
بازداشت ۱۱ وزیر عراقی متهم به فساد صادر شده 
که در صورت اثبات اتهامات آنها، اسامی این افراد 
ذکر خواهد شد. »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
ع��راق در نشس��ت هفتگ��ی هیات دول��ت در روز 
سه ش��نبه گفت که دس��توراتی درباره دستگیری 

چند وزیر عراقی صادر شده است.
عبدالمه��دی گفت که بازداش��ت ۱۱ وزیر عراقی 
متهم به فس��اد در دس��تور کار قرار گرفته که در 
صورت اثبات اتهامات، اسامی متهمان ذکر خواهد 
ش��د. نخس��ت وزیر عراق در ادامه اظهار داشت که 
اکن��ون ۱3۶7 پرون��ده فس��اد وج��ود دارد که به 

دادگاه  های مبارزه با فساد ارجاع داده شد.


