صدور مجوز مداوای شیخ زکزاکی در خارج نیجریه

دادگاهی در نیجریه مجوز آزادی شیخ زکزاکی رهبر جنبش اسالمی این کشور
و همچنین همسر ایشان را برای درمان در خارج از کشور صادر کرد.
جنبش اسالمی نیجریه در همین ارتباط در حساب توئیتری خود نوشته است،
دادگاه مجوزی برای س��فر وی و همس��رش به هند ب��رای پیگیری روند درمان
صادر کرده اس��ت .بنابر اعالم جنبش اس�لامی نیجریه ،قاضی دادگاه حکم داده
اس��ت که باید به شیخ زکزاکی و همسرش برای دریافت خدمات درمانی مجوز داده
ش��ود چرا که به دلیل وخامت ش��رایط جس��مانی ،جان وی در خطر است .این حکم از
س��وی دادگاه عال��ی کادونا ،یکی از ایالتهای نیجریه ،صادر ش��ده اس��ت .مردم نیجریه
طی ماههای اخیر با ش��دت گرفتن وخاومت وضعیت جس��می شیخ زکزاکی با برگزاری
تظاه��رات و تجمعات متعدد خواس��تار آزادی وی ش��دند که با س��رکوبگری نیروهای
امنیتی همراه شد اما مردم بر لزوم تحقق این امر تاکید کردند.

6

حمله پهپادی به سه فرودگاه عربستان

نیروهای یمنی از پنجمین حمله پهپادی به س��ه فرودگاه عربستان سعودی در
جنوب این کشور خبر دادند.
سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد که یگان پهپادی
ارتش یمن در س��ه حمله پهپادی جداگانه ف��رودگاه «ابها» ،پایگاه هوایی «ملک
خالد» و فرودگاه «نجران» را هدف قرار داده اس��ت .یحیی سریع در صفحه توئیتر
خود نوشت که این حمالت با پهپاد تهاجمی «قاصف  »k۲صورت گرفته است .به گفته
وی در حمله اول ،آشیانه پهپادها در فرودگاه «نجران» به دقت هدف قرار گرفت و موجب
توقف تمامی پروازها در این فرودگاه شد .همچنین در عملیات پهپادی دوم ،نقاط حساس
و مراکز نظامی پایگاه هوایی «مالک خالد» واقع در «خمیس مشیط» در منطقه «عسیر»
بمباران ش��د و این حمله نیز موفقیتآمیز بود .در این میان متجاوزان رژیم س��عودی طی
عملیاتی تالش کردند بر پایگاه های نیروهای یمنی در «جیزان» مسلط شوند.

فرادیـد
ذرهبین

مکزی�ک :وزارت خارجه مکزیک اع�لام کرد که در
حال بررس��ی ارائه ش��کایت قانونی در ارتباط با اقدام
تروریس��تی علیه اتب��اع خود در خاک آمریکا اس��ت.
وزارت خارج��ه مکزیک در واکنش ب��ه حمله مرگبار
علیه اقلیت التین تبارها در تیراندازیهای اخیر آمریکا
اعالم کرد که در حال بررسی ارائه دادخواست قانونی
در زمینه «اقدام تروریس��تی» علیه اتباع مکزیکی در
ایاالت متحده است.
لیبی« :رحمه آدم» نماین��ده پارلمان لیبی گفت که
بر اثر حمله نیروهای حفتر به ش��هر مرزق در جنوب
لیب��ی ۲۰ ،نفر کش��ته و بیش از  ۳۵نف��ر نیز زخمی
ش��دند .وی افزود که این کشتهها و زخمیها از قبیله
«التبو» هس��تند« .مرزق محمد عمر» عضو ش��ورای
ش��هر مرزق نیز گفت که یک هواپیمای نظامی حفتر
محله مس��کونی القلعه که ش��هروندانی از قبیله التبو
ساکن آن هستند ،بمباران کردند.
میانم�ار :هیئت تحقیق س��ازمان ملل از سران جهان
خواست شرکت های مرتبط با ارتش میانمار را تحریم
مالی کنند .هیئت تحقیق س��ازمان ملل روز دوشنبه
از س��ران جهان خواست شرکت های مرتبط با ارتش
میانمار را تحت تحری��م های مالی قرار دهند و اعالم
کرد شرکت های خارجی که با ارتش میانمار مراودات
تج��اری انجام دهن��د ،در ارتکاب جرائ��م بین المللی
شریک خواهند بود.
پاکستان :عضو ارشد حزب جمعیت علمای اسالم در
بلوچستان پاکستان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت.
«موالنا عبد الحی جتوئی» عضو ارش��د حزب جمعیت
علمای اس�لام در بلوچس��تان هدف حمله افراد مسلح
قرار گرفت و کشته شد .جتوئی در خیابان سریاب واقع
در منطقه بوالن بلوچس��تان به همراه پس��ر  27ساله
خود هدف افراد مسلح قرار گرفت و ترور شد.
تونس :رس��انه های عرب زبان اعالم کردند که تعداد
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تونس به  ۱۵نفر
رس��ید .برجس��ته ترین نامزد این انتخابات« ،مهدی
جمع��ه» از ح��زب البدیل اس��ت و دیگ��ر نامزدها یا
مستقل بوده و یا از احزاب غیر معروف هستند.

نیمچه گزارش
تشدید سرکوبگری
در زندان عوفر رژیم صهیونیستی

 سهشنبه  15مرداد 1398شماره 5089

یادداشت

چرایی یک تصمیم
و پیامدهایش

را نیز رقم زده اس��ت .نکته قابل توجه در تحوالت این منطقه
آنک��ه دولت هند اعالم کرد قص��د دارد وضعیت خودمختاری
ایالت «جامو و کش��میر» را که بیش از نیم قرن اس��ت که بر
این منطقه حاکم شده ،لغو کند .بر اساس تصمیم دولت هند،
بند  ۳۷۰قانون اساسی این کشور که به غیر از مسائل دفاعی،
خارجی و مالی ،بقیه اختیارات جامو و کش��میر را به پارلمان
محلی واگذار میکرد ،لغو میشود .این وضعیت از دهه ۱۹۵۰
میالدی تاکنون در جامو و کش��میر برقرار اس��ت .به موازات
اعالم تصمیم دولت هند برای لغو وضعیت خودمختاری ایالت
«جامو و کشمیر» ،چند شخصیت سیاسی این ایالت از قبیل
سروزیر سابق ،در بازداشت خانگی قرار گرفتند .در واکنش به
این اقدام اما وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اقدام هند
در لغو وضعیت خود مختاری کشمیر اعالم کرد که این اقدام

فرامرز اصغری
منطقه کشمیر میان هند و پاکستان در طول چند دهه اخیر
منطقه مورد مناقش��ه بوده اس��ت .هم اقدام��ات هند در این
منطقه و هم تقابلها و نزاعها میان هند و پاکس��تان ش��رایط
بحرانی این منطقه را تش��دید کرده و هزاران قربانی بر جای
گذاش��ته است .این وضعیت رشد افراط گرایی در این منطقه

سناریو نیز مطرح است که هند از تکرار آنچه در هنگ کنگ
میگذرد در کشمیر نگران است و با این طرح به دنبال مقابله
پیش گیرانه با این وضعیت احتمالی است .با این تفاسیر یک
اصل مهم و اساس��ی وجود دارد و آن اینک��ه اینگونه رفتارها
ش��اید در ظاه��ر یکپارچگی هن��د را رقم زند ام��ا با توجه به
شرایط کش��میر و جریانهای حاضر این منطقه این اقدام به
تش��دید تنش در کش��میر و البته تقابل جریانهای اسالمی
ب��ا هند خواهد .دامن زدن به تنشها میان هند و پاکس��تان
یکی دیگر از ابعاد این وضعیت اس��ت که هزینههای بسیاری
برای هند رقم خواهد زد .در همین حال این وضعیت جایگاه
حقوق بش��ری هند را زیر س��وال میکرد ک��ه نتیجه آن نیز
افزایش ابهامات در اج��رای رویای دهلی نو مبنی بر عضویت
دائم در شورای امنیت خواهد بود.

دهلی بر خالف قطعنامه سازمان ملل است.
حال این سوال پیش میآید که چرا هند این تصمیم را گرفته و چه
پیامدهایی به همراه دارد؟ برخی ناظران سیاسی بر این عقیدهاند
که مودی نخست وزیر هند با تکیه بر تکرار پیروزی در انتخابات به
دنبال اجرای وعدههای انتخاباتی ازجمله جلب رضایت جریانهای
ملی گرایی است که عملکردی منفی در قبال برخی جریانها از
جمله مسلمانان دارند روندی که موجب افزایش محدودیتها علیه
مسلمانان و اقداماتی نظیر وضعیت آتی کشمیر شده است.
در این می��ان برخی بر این عقیدهاند ک��ه دولتمردان هند با
آگاهی از ش��رایط بحرانی منطقه و جهان و عدم توجه جهانی
به مس��ائل ش��به قاره و البته باد تکیه بر روابطی که با آمریکا
و اروپ��ا برقرار کرده تالش از این ش��رایط برای برخی اهداف
قدیمی از جمله برچیدن مسئله کشمیر بهره گیرد .البته این

آمریکا با حمایت از تجزیه طلبان علیه آنکارا و دمشق توطئه میکند

گرفتار سازی ترکیه در جنگ شامات

باال گرفتن تهدی��دات متقابل میان امریکا و
گ�زارش ویژه
ترکی��ه م��ی توان��د احتمال ش��کل گیری
درگیری نظامی محدود میان دو کشور در قالب پشتیبانی هوایی
امری��کا از نیروهای کرد در برابر حمل��ه احتمالی ارتش ترکیه را
باال ببرد در حالی که راهکار آنکارا رویکرد به دمشق برای مقابله
با جدایی طلبان و توطئههای آمریکاست.
آمریکا که در اجرای سیاس��ت تجزیه سوریه ناتوان بوده به دنبال
استمرار بحران در این کشور و البته همزمان گرفتار سازی ترکیه
در جنگی ناخواس��ته در سرزمین شامات اس��ت رویکردی که با
حمای��ت از جدایی طلبان در س��وریه صورت میگی��رد .وزارت
خارج��ه آمری��کا در واکنش به تهدیدهای رج��ب طیب اردوغان
رئیس جمهور ترکیه در زمین��ه حمله قریب الوقوع علیه مناطق
تحت کنترل نیروهای کرد که مورد حمایت این کش��ور هستند
بیانیه صادر کرده است.
اردوغان که در جریان افتتاح پروژههای توس��عهای در غرب این
کشور صحبت میکرد ،گفت«:علیه گروههای تروریستی در داخل
و خارج اقدام خواهیم کرد و تمامی توطئههایی که کش��ورمان را
هدف قرار داده شکست خواهیم داد ».رئیس جمهور ترکیه اضافه
کرد «:در عفرین ،جرابلس و الباب عملیات انجام دادیم و االن نیز
عملیاتی در ش��رق رود فرات در س��وریه انجام خواهیم داد و این
موضوع را به اطالع روسیه و آمریکا رساندهایم».

تظاهرات ضد آمریکایی در سئول

همزمان با رزمایش آمریکا با س��ئول،
ش�رق آس�يا
شماری از ش��هروندان کره جنوبی در
مخالفت با رزمایش مش��ترک نظامی س��االنه این کش��ور و
آمری��کا که قرار اس��ت روز دوش��نبه آغاز ش��ود تظاهرات
اعتراض آمیز برپا کردند.
شماری از ش��هروندان کره جنوبی در اعتراض به برگزاری
رزمایش مش��ترک این کش��ور و آمریکا در سئول تظاهرات
کردند .سئول و واشنگتن قرار است رزمایش مشترک نظامی
ساالنه خود را در روز دوشنبه آغاز کنند و بدین ترتیب این

در این بیانیه آمده اس��ت ،هرگونه اقدام نظامی در مناطق ش��مالی
س��وریه به ویژه نظامیان آمریکایی باعث نگرانی جدی واش��نگتن
اس��ت .ما اینگونه اقدام��ات را غیرقابل قبول میدانی��م و از ترکیه
میخواهیم با واش��نگتن در زمینه یک رویکرد مش��ترک همکاری
کن��د .اظهارات وزارت خارجه آمریکا در حالی مطرح میش��ود که
حضور نظامی هر دو کش��ور آمریکا و ترکیه در سوریه غیرقانونی و
برخالف قوانین و هنجاری بین المللی است .دولت دمشق از هردوی
این کشورها خواسته است فورا خاک سوریه را ترک کنند.
کارشناس��ان امنیتی معتقدند باال گرفتن تهدیدات متقابل میان
امری��کا و ترکیه می تواند احتمال ش��کل گیری درگیری نظامی
مح��دود میان دو کش��ور در قالب پش��تیبانی هوای��ی امریکا از
نیروه��ای کرد در برابر حمله احتمال��ی ارتش ترکیه را باال ببرد.
ترکیه تاکنون چند بار به مواضع این یگانها که انها را”تروریست”
و مرتبط با حزب کارگران کردس��تان ترکیه (پکک) میدانددر
غرب رود فرات حمله کرده اس��ت .دولت آمریکا معتقد است که
نیروهای کرد در مبارزه با داعش نقش جدی و تعیین کننده ای
داش��ته اند و قبول ندارد که این نیروها تروریست هستند .ترکیه
نی��ز میگوید چ��ون آمریکا به وعدهاش ب��رای ایجاد یک منطقه
حائل در شمال سوریه در طول مرز ترکیه عمل نکرده است قصد
دارد با عملیات نظامی علیه نیروهای کرد ،تهدید آنها علیه امنیت
این کش��ور را از میان بردارد  .این اخبار در حالی منتشر میشود

هش��دار پیونگ یانگ را به چالش می کشد که این رزمایش
جنگی سبب به خطر افتادن مذاکرات هسته ای بین آمریکا
و کره ش��مالی می ش��ود .این رزمایش پ��س از آن برگزار
می ش��ود که پیونگ یانگ تعدادی راکت های کوتاه برد را
طی روزهای اخیر آزمایش کرد و یکی از آنها را "هش��داری
قاطع" به س��ئول علیه پیگیری رون��د اجرای رزمایش های
شبیه سازی شده با رایانه با واشنگتن برشمرد.
بر اس��اس معاهده امنیتی بین آمری��کا و کره جنوبی ,یک
ژنرال آمریکایی هدایت فرماندهی نیروهای مش��ترک را در
مواجهه با جنگ بر عهده خواهد داش��ت اما س��ئول همواره
خواهان تغییر این روند بوده است.

دمیدن در آتش بحران

در اقدام��ی که به تش��دید تنش در منطقه منجر خواهد ش��د ،دولت هند اعالم
ش�بــهقا ر ه
کرد قصد دارد وضعیت خودمختاری ایالت «جامو و کش��میر» را که بیش از نیم
قرن است که بر این منطقه حاکم شده ،لغو کند.
«آمیت ش��اه» وزیر کش��ور هند که در پارلمان این کشور صحبت میکرد ،گفت این ایالت که تاکنون
خودمختار بوده ،قرار اس��ت به دو منطقه به نامهای «جامو و کش��میر» با پارلمان محلی و «لداک»
بدون پارلمان محلی ،تقس��یم ش��ود.این تصمیمات پی��ش از اجرا ،باید به تایی��د «رام نات کوویند»
رئیسجمهور هند برس��د .پس از اعالم این خبر توس��ط آمیت ش��اه ،جو پارلمان هند متشنج شد و
بس��یاری از نمایندگان معارض دولت با صدای بلند شروع به اعتراض کردند .با این وجود ،شاه گفت:
«آمادهام به تک تک سؤاالت جواب دهم ».ایالت جامو و کشمیر ،بخش تحت کنترل هند ،از منطقه
بزرگتر کشمیر است که میان هند ،پاکستان و چین مورد مناقشه قرار دارد.
بر اس��اس تصمیم امروز دولت هند ،بند  ۳۷۰قانون اساس��ی این کش��ور که به غیر از مسائل دفاعی،
خارجی و مالی ،بقیه اختیارات جامو و کش��میر را به پارلمان محلی واگذار میکرد ،لغو میش��ود .این
وضعیت از دهه  ۱۹۵۰میالدی تاکنون در جامو و کش��میر برقرار اس��ت و لغو آن میتواند به تشدید
تنشها در این منطقه منجر شود.
کش��میر در روزهای گذشته ش��اهد اعتراضات گسترده بوده و بر اس��اس خبرهای غیررسمی ،دولت
مرکزی هند اینترنت و دیگر وس��ایل ارتباطی را در این منطقه قطع کرده اس��ت .همچنین ش��ماری
از مقامهای س��ابق منطقه در حبس خانگی قرار گرفتهاند و ش��ماری نیز بازداشت شدهاند .همچنین
گزارش شده است که با باال گرفتن تنش ،هزاران نفر از ساکنان این مناطق نیز تخلیه شدهاند .در پی
تصمیم امروز دولت هند« ،محبوبه مفتی» رئیس حزب دموکراتیک خلق جامو و کش��میر ،به ش��دت
به این اقدام اعتراض کرده اس��ت .وی در توییتر نوش��ت« :امروز سیاهترین روز دموکراسی هند است.
تصمیم رهبران جامو و کشمیر در رد نظریه دو ملت در سال  ۱۹۴۷و همسویی با هند ،نتیجه منفی
به بار آورد .تصمیم یکجانبه دولت هند برای لغو بند  ،۳۷۰غیرقانونی و خالف قانون اساس��ی است و
هند را به یک نیروی اشغالگر در جامو و کشمیر بدل میکند».
وی افزود« :این اقدام ،تبعات فاجعهباری برای شبه قاره خواهد داشت .اهداف دولت هند روشن است .آنها
میخواهند با ارعاب مردم جامو و کشمیر ،اراضی آنها را بگیرند .هند به وعدههایش به کشمیر پایبند نبوده
است ».وزارت خارجه پاکستان به اقدام هند در لغو وضعیت خودمختاری کشمیر واکنش نشان داد .دولت
هند به تازگی بخش  ۱۴۴قوانین جزایی را در سرینگر ،بهحالت اجرایی درآورده که در نتیجه آن اجتماع
بیش از چهار نفر ممنوع است و افرادی که از آن سرباز بزنند میتوانند با حکم سه سال زندان روبهرو شوند.
در پی استقالل هند و جدایی پاکستان ،از سال  ،۱۹۴۷هر دو کشور مدعی مالکیت کامل کشمیر هستند
و در حال حاضر «خط کنترل» به عنوان مرز غیررسمی دو کشور شناخته میشود.

تجمع مردمی در حمایت از الحشد الشعبی

ساکنان دش��ت نینوی در شمال عراق،
غ�رب آس�يا
امروز در اعتراض به تصمیم نخستوزیر
برای خارج کردن الحشد الشعبی از این منطقه تجمع کردند.
شماری از ساکنان دشت نینوی واقع در شمال عراق دست
به تحصن گس��ترده زدند .پایگاه خبری بغداد الیوم گزارش
داد که ساکنان این منطقه ،چادر برپا کرده و تحصن خود را
در جاده «موصل-اربیل» آغاز کردند .هدف از این اعتراضات
این اس��ت که دولت ع��راق مجبور ش��ود از تصمیم خارج
کردن نیروهای س��ازمان «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی)

روزنامه

تلفنی آگهی میپذیرد

880 0 6 6 7 7
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عراق از دش��ت نینوی صرف نظر کن��د .چندی پیش عادل
عبدالمهدی نخس��ت وزیر عراق دس��تور داده بود که همه
نیروهای تیپ  30الحشد الش��عبی از مراکز ایستوبازرسی
در دشت نینوی خارج شوند.
بغ��داد الیوم ب��ه نقل از «ی��ک منبع آگاه» اع�لام کرد که
عبدالمه��دی دس��تور داده نیروهای الحش��د از همه مراکز
ایستوبازرس��ی در دشت نینوی خارج ش��ده و «تا ساعت
هشت دیروز پنجم آگوست هیچ حضوری [در این مناطق]
نداشته باش��ند»« .قصی عباس» نماینده پارلمان عراق هم
از ساکنان دشت نینوی خواست که تحصن مسالمتآمیزی
برگزار کرده و اعتراض خود را به این تصمیم نشان دهند.
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دولت هند خودمختاری «جامو و کشمیر» را لغو میکند

که اخیرا آمریکا دهها کامیون سالح برای تروریستها و کردهای
تحت حمایتش ارسال کرده است.
خبر دیگر از س��وریه آنکه چند فرد ناشناس در استانهای حماه
و ادل��ب وارد مقرهای داعش و جبهه النصره ش��دند و  14عنصر
خارج��ی این دو گروه را به قتل رس��اندند .مناب��ع محلی حاضر
در ریف حماه و ادلب اعالم کردند که دوازده تروریس��ت وابسته

به گروه «انصار التوحید» (همپیمان با داعش) در جنوب ش��رق
ادلب در «ش��رایط مبهم» در محور ش��هرک «المشیرفه» کشته
ش��دند .این منابع به خبرگزاری اس��پوتنیک اعالم کردند که دو
نفر از عناصر گروه تروریس��تی «حراس الدین» (وابسته به جبهه
النصره) نیز در ش��هرک «خربه الناقوس» در ش��مال غرب حماه
کشته شدند.
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ی��ورش نیروه��ای امنیتی رژیم صهیونیس��تی به
بخشهایی از زندان عوفر برای انتقال اس��رای ارش��د
فلسطیمی در بندهای  ۱۹و  ۲۰منجر به تشدید تنش
در این زندان شد.
باشگاه اس��رای فلسطینی با انتشار بیانیه ای اعالم
کرد :مدیریت زندان عوفر به اسرا گفت :جابجایی اسرای
ارشد به دستور دستگاه امنیت عمومی (شاباک) صوت
گرفته است و به هر قیمتی انجام خواهد شد حتی اگر
به سرکوبی فراگیر در این زندان بیانجامد .باشگاه اسرای
فلسطینی (که ارگانی غیر دولتی است) با هشدار درباره
"خطر تشدید تنش در زندان عوفر و حمله به تشکیالت
س��تادی ،آن را بخشی از فرآیند س��رکوبی دانست که
از ابتدای س��ال جاری به طور قابل مالحظه ای شدت
یافته اس��ت" .اوایل امس��ال ،در پی تع��رض نیروهای
امنیتی اداره زندان های رژیم اش��غالگر اس��رائیل بیش
از  100اس��یر فلسطینی در زندان عوفر مجروح شدند.
طبق آمار و ارقام رس��می هیئت امور اسرای فلسطینی
وابس��ته به "ساف" 1200 ،فلسطینی در زندان عوفر به
دست اسرائیل بازداشت شده اند و حدود  6هزار نفر در
زندانهای این رژیم به سر می برند.
در همی��ن ح��ال نظامیان رژیم صهیونیس��تی به
ص��ورت وحش��یانه به کران��ه باختری ی��ورش برده و
شماری از فلس��طینیان را بدون تفهیم اتهام بازداشت
کردند .نظامیان رژیم صهیونیستی به صورت وحشیانه
ب��ه مناطق مختلف کران��ه باختری ی��ورش بردند .به
دنب��ال این حمله وحش��یانه درگیری ش��دیدی میان
صهیونیس��تها و فلس��طینیان درگرف��ت .ش��اهدان
عینی اع�لام کردند که به دنبال این حمله ش��ماری
از ش��هروندان فلسطینی بازداشت ش��دند .خبر دیگر
از اراضی اشغالی آنکه «ش��لدون ادلسون» سرمایهدار
یهودی-آمریکای��ی و مالک روزنامه «اس��رائیل هیوم»
چ��اپ فلس��طین اش��غالی بع��د از درگیر ش��دن در
پرونده فس��اد «بنیامین نتانیاهو» نخس��توزیر رژیم
صهیونیس��تی ،به بازپرسهای پلی��س گفت که دیگر
هرگ��ز با نتانیاهو دی��دار نخواهد کرد« .ش��بکه »۱۳
تلویزیون رژیم صهیونیس��تی گزارش داد ادلسون بعد
از اینکه مطلع شده نتانیاهو در گفتوگوهای محرمانه
ب��ا «آرنون م��وزس» صاحبامتی��از و ناش��ر روزنامه
«یدیع��وت احرونوت» (رقیب اصلی روزنامه اس��رائیل
هیوم) درباره تضعیف نش��ریه وی ،طی بازجوییهای
پلی��س در اکتبر  ۲۰۱۸به آنها گفته که ارتباطاتش با
نخستوزیر اسرائیل را قطع میکند.

نقش سفارت آمریکا در تظاهرات غیرقانونی مسکو

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تصریح کرد که دیپلماتهای سفارت آمریکا
در تظاهرات غیرقانونی اوایل هفته این کش��ور نقش داشته و مسیر برنامهریزی
شده این راهپیمایی را منتشر کرده است.
«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی
«روسیه  »1تأکید کرد که سفارت آمریکا در روسیه در راهپیماییهای غیرقانونی روز
سوم آگوست ( 12مردادماه) در مسکو نقش داشته است .وی سپس در ارتباط با مداخله
آلمان و آمریکا در امور داخلی روسیه گفت که وزارت امور خارجه کشورش در صدد است به
واشنگتن و برلین به دلیل مداخله دیپلماتها و رسانههای دولتی این دو کشور در سیاستهای
روسیه از طریق پوشش خبری راهپیماییهای غیرقانونی سوم آگوست مسکو ،ابالغیه رسمی
ارائه دهد .وی ادامه داد که عالوه بر برخی دیپلماتهای غربی ،برخی رسانههای غربی از جمله
«دویچه وله» آلمان نیز برای مداخله در امور داخلی روسیه تالش کردهاند.
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