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سوریه: گروه موسوم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« 
اعالم کرد که ارتش س��وریه موفق شد شهرک مورک 
را آزاد کن��د؛ م��ورک آخرین ش��هرک تحت اش��غال 
تروریس��تها ب��ود. گروه موس��وم به »دیدب��ان حقوق 
بش��ر س��وریه« -نزدیک به معارضان- گزارش داد که 
نیروهای س��وری امروز جمعه در ریف ش��مالی حماه، 

شهرک »مورک« را آزاد کردند.

اندونزی: پس از آنکه معترضان در شرقی ترین استان 
اندونزی، ساختمان پارلمان محلی، بازار و زندانی را به 
آتش کش��یدند، دولت اندونزی دسترسی به اینترنت 
در این اس��تان را قطع کرده اس��ت. این خشونت های 
مردمی پس از آن شکل می گیرد که پلیس، جمعی از 
دانشجویان را که به "تبعیض قومیتی" معترض بودند، 

اخیرا بازداشت کرد.

کره جنوبی: رژیم صهیونیس��تی و کره جنوبی سرانجام 
پ��س از مذاکراتی طوالنی، توافقنامه تج��ارت آزاد را به 
امضا رساندند. ایلی کوهن، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی 
ای��ن توافق را تاریخی خوان��د و گفت که برای اولین بار 
این رژیم توافقی را با یک کش��ور آس��یای شرقی که از 

اقتصادهای پیشگام در جهان است، به امضا رساند.

ترکی�ه: رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه امنیت ملی 
این کش��ور به امنیت قبرس شمالی گره خورده است، 
تحریم ه��ای اتحادیه اروپا علی��ه آنکارا را محکوم کرد. 
»رج��ب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه طی یک 
کنفرانس خبری با »آرسین تاتار« رئیس جمهور منطقه 
خودمختار »قبرس ش��مالی« در آن��کارا، تحریم های 

اتحادیه اروپا علیه آنکارا را محکوم کرد.

چین: سخنگوی وزارت امور خارجه چین با رد مجدد 
وجود رقابت بین این کش��ور با اس��ترالیا بر س��ر نفوذ 
در میان کش��ورهای حوزه اقیانوسیه، رفتار تحکم آمیز 
اس��ترالیا در قبال این کشورها را محکوم کرد. »گنگ 
ش��ائونگ«  س��خنگوی وزارت امور خارج��ه چین روز 
چهارش��نبه اعالم کرد رهبران جزای��ر واقع در حوزه 
اقیانوس��یه، برخالف اس��ترالیا، در ه��راس از افزایش 

تأثیرگذاری چین در منطقه به سر نمی برند.

کره ش�مالی: وزیر خارجه کره شمالی، مایک پامپئو 
وزی��ر خارج��ه آمری��کا را ی��ک »گیاه س��می« برای 
دیپلماسی واش��نگتن خواند. وزیر خارجه کره شمالی 
در واکنش به اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا درباره 
پاربرجا ماندن تحریمهای س��خت علیه کره ش��مالی 
تاکید کرد که اگر واش��نگتن بخواه��د از تحریمها در 
توافق با کره ش��مالی س��وء اس��تفاده کند یک اشتباه 

محاسباتی بزرگ خواهد بود. 

ذرهبین

 17 هزار زن فلسطینی
 اسیر زندان های رژیم اشغالگر 

گزارش اداره امور اسرای فلسطینی حاکی است، هفده 
هزار زن فلس��طینی از سال 1967 تاکنون زندان های 
رژیم اشغالگر صهیونیس��تی را تجربه کردند و آنهایی 
که هنوز در اس��ارت به س��ر می برند با شرایط انسانی 

بسیار دشواری روبرو هستند.
این گ��زارش تاکی��د ک��رد: دوره نخس��تین انتفاضه 
فلسطین یا انتفاضه سنگ که از سال 1987 آغاز شد ، 
شاهد بزرگترین موج بازداشت زنان فلسطینی بود که 
در آن حدود س��ه هزار مورد بازداشت زنان فلسطینی 
ثبت ش��د. اداره امور اسرای فلسطینی توضیح داد که 
در ط��ول انتفاضه دوم فلس��طین ی��ا انتفاضه االقصی 
که ش��عله آن در س��ال 2000 روشن شد تعداد موارد 
بازداشت زنان فلسطینی به حدود هزار نفر رسید.این 
گزارش آورده اس��ت: از س��ال 2009 تا ابتدای س��ال 
2012 ، ش��دت بازداش��ت ها در بین زنان فلسطینی 
کاهش یافت، اما دوباره ش��دت گرفت و در طول سال 
2018 که شاهد افزایش موج اسارت زنان فلسطینی و 
بخصوص از میان خادمان و محافظان مسجد االقصی 
بود ، ادامه یافت. در س��ال 2019 هم  این روند ادامه 
داش��ت و این رژیم هنوز س��ی و پنج نف��ر آنها را آزاد 

نکرده و در اسارت نگاه داشته است.
 خبر دیگر از فلسطین آنکه نظامیان رژیم صهیونیستی 
به یک جوان فلس��طینی که قصد پرتاب نارنجک های 
دس��تی به س��مت این نظامیان داشت ش��لیک کرده 
و او را زخم��ی کردن��د. جنگنده ه��ای ارت��ش رژی��م 
صهیونیس��تی پنجش��نبه به مواضع��ی در غزه حمله 
کردند. همچنین نیروهای امنیتی رژیم صهیونیس��تی 
یک پسربچه 10 ساله فلسطینی ساکن بخش قدیمی 
قدس را احضار و بازجویی کردند. در این میان آمریکا 
همچن��ان بر اصل حمایت از اش��غالگران قدس اصرار 
دارد چنانکه رئیس جمه��ور آمریکا با بیان اینکه هیچ 
رئیس جمه��وری مانند او به نفع رژیم صهیونیس��تی 
عم��ل نکرده، بار دیگر گفت انتظ��ار دارد یهودیان در 

انتخابات ریاست جمهوری به او رأی دهند.

نیمچهگزارش

ضرب االجل رئیس جمهور ایتالیا 
رئی��س جمهور ایتالیا تا س��ه ش��نبه آینده به احزاب سیاس��ی فرصت داد برای 

دستیابی به اکثریت به منظور تشکیل دولت جدید توافق کنند
 س��رجیو ماتارال رئیس جمهور ایتالیا تا سه ش��نبه به احزاب سیاسی کشورش 
فرصت داد برای دس��تیابی به اکثریت به منظور تش��کیل دول��ت جدید توافق 
کنند.دو روز پس از فروپاشی ائتالف دولتی که توسط حزب لیگ به ریاست متئو 
س��الوینی و حزب ضدسیس��تم جنبش پنج ستاره تشکیل ش��ده بود، رئیس جمهور 
ایتالیا روز پنجشنبه اعالم کرد احزاب و تشکل های سیاسی تا روز سه شنبه برای ایجاد 
اکثریت به منظور تشکیل دولت جدید فرصت دارند. رئیس جمهور ایتالیا گفت:" برخی 
احزاب از من خواسته اند امکان تشکیل اکثریت در پارلمان را بررسی کنم. الزم است که 
به س��رعت در مسیر تحقق اهداف کشور اقدام کنیم. قرار است سه شنبه آینده بار دیگر 

رایزنی های جدیدی انجام دهیم و تصمیمات الزم را اتخاذ نماییم. "

نگاه ماکرون به مرزهای ایرلند 
ماکرون در حالی که در کاخ الیزه میزبان نخس��ت وزیر انگلیس بود، توافق با این 
کش��ور برای اجرای برگزیت را منوط به حفظ ش��روط مربوط به مرزهای ایرلند 

شمالی دانست.
رئیس جمهور فرانس��ه در دیدار با »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس گفت 
ش��روط مربوط به مرزهای ایرلند باید در توافق نامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
قید شود. ماکرون شروط »ترتیبات پشتیبان« درخصوص مرزهای ایرلند را »غیرقابل 
اجتناب« عنوان کرد. ماکرون با تأکید بر سخنان »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان، گفت 
اتحادیه اروپا خواس��تار »ش��فافیت« در پیشنهادات لندن اس��ت که باید ظرف یک  ماه 
آینده به بروکسل ارائه شود. همچنین زمان در حال گذر است و یافتن راه حل در دقیقه 
آخر امری غیرممکن است. ماکرون افزود: »اگر بین هر دو طرف حسن نیت وجود داشته 

باشد، باید در کنار یکدیگر بتوانیم ظرف ۳0 روز به چیزی مدبرانه  دست یابیم. 

هزار میلیارد دالر کسری بودجه آمریکا
بنابر اعالم دفتر بودجه کنگره آمریکا، کسری بودجه سال مالی آینده که از اول 

اکتبر شروع می شود، به بیش از یک هزار میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
کس��ری بودجه یک هزار میلیارد دالری سال آینده آمریکا در شرایطی است که 
ترام��پ در دوره تبلیغات انتخاباتی گفته بود نه تنها بودجه را متوازن، بلکه کل 
بدهی ملی را پرداخت خواهد کرد. این دفتر، پیش بینی کسری بودجه سال آینده 
را ب��ه میزان 6۳ میلیارد دالر و پیش بینی کس��ری بودجه کل��ی دهه آینده را 809 
میلی��ارد دالر افزایش داد. دفتر بودجه کنگره، تخمین خود را درباره نرخ بهره کاهش را 
در آین��ده نزدیک افزایش داد. پایین بودن نرخ بهره باعث کاهش هزینه های اس��تقراض 
می ش��ود. کس��ری بودجه آمریکا در س��ال کنونی به 960 میلیارد دالر خواهد رس��ید و 
کس��ری بودجه سال مالی آینده نیز که از اول اکتبر شروع می شود، به بیش از یک هزار 

میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.

 فرامرز اصغری 

فرانس��ه از ام��روز میزبان نشس��ت س��ران گ��روه 7 یا همان 
کش��ورهای ک��ه مدعی صنعتی ب��ودن و اقتص��اد برتر جهان 
شدن هس��تند می باشد. این نشس��ت با حضور سران آلمان، 
فرانس��ه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایاالت متحده آمریکا و  کانادا 
برگزار می ش��ود. البته این گروه پیش از این با حضور روسیه 
گروه جی 8 نامیده می ش��د و از زمان خروج این کشور بر سر 
مناقش��ات اروپا و آمریکا با مسکو بر س��ر اوکراین، به جی 7 

تغییر نام داد. فرانسه در حالی میزبان این نشست که شواهد 
امر نکات قابل توجهی را در باب این نشس��ت نشان می دهد. 
نخس��ت وضعیت فرانسه میزبان است. ماکرون رئیس جمهور 
فرانس��ه در حالی س��عی دارد تا از این میزبانی برای نمایش 
قدرت سیاس��ی و اقتصادی اش بهره گیرد که وضعیت درونی 
فرانسه بویژه اعتراض های مردمی به حاکمیت سرمایه داری بر 
کشورش��ان در قالب شنبه های جلیقه زردها عمال این رویای 
ماک��رون را بر ب��اد داده و حتی اعتراض های امروز مردمی به 

کابوسی سخت برای او مبدل شده است. 
دوم آنک��ه گروه جی 7 عمال یک جمع سراس��ر تفرقه اس��ت 
که از یک س��و هر کدام به دنبال دیکت��ه کردن مواضع خود 
به دیگران هس��تند و از س��وی دیگر برخالف گذش��ته نوعی 
واگرای��ی در براب��ر آمری��کا وج��ود دارد در حالی که س��ران 
واش��نگتن همچنان س��عی در یکه تازی در این اجالس ها را 
دارند چنانکه دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا در جریان 

دیدارهای خود با س��ران کشورهای گروه هفت در فرانسه به 
تمجید از سیاس��ت های اقتصادی دولت خ��ودش پرداخته و 
متح��دان را به پی��روی از الگوی آمریکا جه��ت حل و فصل 

مشکالت اقتصادی دنیا تشویق خواهد کرد.
 صف بندی کش��ورهای اروپایی در براب��ر آمریکا چنان بوده 
که حتی امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه قبل از دیدار 
با بوریس جانسون، نخس��ت وزیر انگلیس هشدار داده خروج 
بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا ممکن اس��ت این کشور 
را به شریک زیر دست آمریکا و دولت تحت سلطه این کشور 
تبدیل کند. در همین حال بس��یاری از اعضای این نشس��ت 
دارای بحران ه��ای سیاس��ی و ی��ا اقتصادی داخلی هس��تند 
چنانکه س��قوط دول��ت ایتالیا نیز از دیگ��ر مباحث مطرح در 
گروه 7 اس��ت که وضعیت بحران��ی انگلیس را نیز باید به آن 
افزود. س��وم آنکه از مباحث اختالفی در این نشست موضوع 

بازگشت روسیه به گروه جی 7 است. 

برخی کش��ورها مانند آمریکا در حالی از بازگش��ت روس��یه 
اس��تقبال کرده اند که برخی کشورهای اروپایی شرط هایی را 
برای این امر مطرح کرده ان��د چنانکه آنگال مرکل صدراعظم 
آلمان در آستانه نشست جی 8، بازگشت روسیه به این گروه 
و تبدی��ل دوباره آن به ج��ی 8 را به حل اختالفات غربی ها با 
مسکو درباره اوکراین و موضوع شبه جزیره کریمه منوط کرد. 
البته بس��یاری بر این عقیده اند که موافقت آمریکا با بازگشت 
روس��یه طرحی برای ب��اج خواهی از اروپاس��ت که خود این 
باج خواهی زمینه س��از چالش در اج��الس خواهد بود. به هر 
تقدی��ر می توان گفت که اجالس گروه 7 در فرانس��ه بیش از 
آنکه اجالسی راهگشا باش��د بیشتر اجالسی تنش و اختالف 
میان اعضاس��ت هر چند که با برخی مس��ائل حاشیه ای نظیر 
موضوع هس��ته ای ایران به دنبال پنهان سازی این وضعیت و 
نمایش همگرایی ظاهری خواهند بود.   و در عمل این نشست 

نشست بحران زدگان در داخل و خارج است 

یادداشت

همزم��ان با تش��دید اختالف��ات میان  آس�یا س��عودی و امارات و بحرانی تر ش��دن غ�رب 
وضعیت ائتالف آمریکایی - سعودی، یک روزنامه کویتی به 
نق��ل از یک منب��ع آگاه، از طرح رژیم صهیونیس��تی برای 
حمله به تأسیسات حیاتی جنبش انصاراهلل یمن و حزب اهلل 

لبنان در نزدیکی تنگه استراتژیک باب المندب خبر داد.
 یک منبع آگاه با اش��اره به تدارک رژیم صهیونیس��تی برای 
حمله به تأسیس��ات حیاتی جنبش انصاراهلل یمن و حزب اهلل 
لبنان در تنگه باب المندب، مدعی ش��د که موساد و دستگاه 
اطالع��ات نظامی این رژیم اخیرا تح��رکات زیادی در رابطه 
با انتقال اس��لحه، موشک، س��کوی پرتاب و قایق های بدون 
سرنش��ین و پهپ��اد »درون« از ای��ران به این تنگ��ه را رصد 
کرده اند. روزنام��ه کویتی»الجریده« به نقل از این منبع ادعا 
کرد که هدف از انتقال این س��الح ها به باب المندب، اجرای 
عملیات هایی علیه دریانوردی در دریای سرخ و سواحل یمنی 
مش��رف به باب المندب است.  اخبار مذکور در حالی منتشر 
می شود که درگیری های جدید بین »شورای انتقالی جنوب« 
یم��ن با دولت منص��ور هادی به رغم س��فر اخیر هیأت این 
شورا به عربستان سعودی، در استان شبوه )جنوب( آغاز شد. 
ش��بکه الجزیره به نقل از منابع محلی در یمن اعالم کرد که 
نیروهای »النخبه الشبوانیه« وابسته به شورای انتقالی جنوب 
در منطقه »عتق« واقع در اس��تان »ش��بوه« )جنوب یمن و 
ش��رق اس��تان عدن( با نیروهای منصور هادی شدیدا درگیر 
ش��ده اند. نیروهای »الحزام االمنی« ش��ورای انتقالی جنوب 
یمن نوزدهم مرداد ش��هر عدن را بعد از چهار روز درگیری با 

نیروهای دولت منصور هادی به اش��غال خود درآوردند و این 
نیروها و دولت مذکور را از این شهر فراری دادند.

به رغم مخالفت دولت منصور هادی و درخواس��ت عربستان 
سعودی از شورای انتقالی برای گفت وگو، نیروهای این شورا به 
عملیات نظامی خود در شرق استان عدن ادامه داده و استان 
»ابین« را به کنترل خود درآورند. درگیری ها در استان شبوه 
در حالی آغاز می شود که هیأت شورای انتقالی جنوب )مورد 
حمایت امارات( به رهبری »عیدروس الزبیدی« سه شنبه این 
هفته وارد جده ش��د. س��فر این هیأت به درخواست رسمی 
وزارت خارجه س��عودی بود. رس��انه آمریکایی س��ی ان ان در 
گزارش��ی به بروز ش��کاف میان اعضای ائتالف تحت رهبری 
عربس��تان س��عودی پرداخته و آن را »خبر بد« برای دولت 

»دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا توصیف کرده است. 
در واکن��ش ب��ه جنایات س��عودی یگان پهپ��ادی ارتش و 
کمیته ه��ای مردم��ی یمن پای��گاه هوایی »مل��ک خالد«، 
واقع در منطقه »خمیس مش��یط« را با پهپاد قاصف کی2 
هدف قرار داد. س��خنگوی نیروهای مس��لح یمن گفت که 
در نخس��تین حمله سامانه های ارتباطات نظامی سعودی ها 
هدف قرار گرفت. دومین حمله هم تانک ها و ایس��تگاه های 
س��وخت در این پایگاه را هدف قرار داد. الزم به ذکر اس��ت 
س��ازمان های بین المللی در گزارشی اعالم کردند، از ابتدای 
سال 2019 میالدی 77۳ ش��هروند یمنی به دلیل ابتال به 
بیماری وبا جان خود را از دست داده اند و ۵۳6 تن دیگر که 
یک چهارم آنها را کودکان تش��کیل می دهند به این بیماری 

مبتال هستند.

هماهنگی سعودی و اسرائیل برای کشتار یمنی ها 
حقوق بش��ر غربی همچن��ان در حال  بش�ر قربانی س��اختن مس��لمانان است که حق�وق 
نم��ود آن را در وضعی��ت بحران��ی مس��لمانان در میانمار و 
کش��میر می توان مشاهده کرد که به واسطه طرح های غرب 

هر روز در وضعیت بحرانی تری قرار می گیرند. 
س��ازمان ملل متحد در گزارش��ی که پنجشنبه منتشر شده از 
خشونت  جنسی گسترده نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان 
روهینگیا خبر داده اس��ت.  س��ازمان ملل متحد در گزارش��ی 
نوشته خشونت جنسی نیروهای امنیتی میانمار علیه مسلمانان 
روهینگیا آنقدر گسترده و شدید است که قصد این کشور برای 
نسل کشی اعضای این گروه اقلیت را نشان می دهد و مصداقی از 

جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت به شمار می رود. 
گزارش »هیأت حقیقت یاب بین  المللی« سازمان ملل متحد 
در خصوص میانمار گفته که نتایج تحقیقات این گروه نشان 
می دهد س��ربازان ارتش میانم��ار  با بی اعتنای��ی به قوانین 
بین المللی و موازین حقوق بشر »به صورت معمول و نظام مند 
اقدام به تجاوز، تجاوز گروهی و س��ایر اقدامات خشونت آمیز 
جنس��ی علیه زن��ان، دختران، پس��ران و م��ردان روهینگیا 
می کنند.« در پی س��رکوب ها در سال 2017، بیش از 7۳0 

هزار نفر از مسلمانان روهینگیا به بنگالدش گریختند.
 بازرس��ان س��ازمان ملل گفته اند که اقدامات میانمار اعم از 
کشتار جمعی، تجاوز، آتش سوزی گسترده و اعدام با هدف 
نسل کش��ی صورت گرفته اند. با وجود اجرایی شدن دومین 
طرح بازگش��ت آوارگان روهینگیایی از بنگالدش به میانمار 
از پنجش��نبه ، اما حتی یک نفر از این آوارگان نیز راضی به 

بازگشت به ایالت راخین نشده است.
 ام��ا از کش��میر هم خبر می رس��د که مس��لمان س��تیزی 
دولتمردان هند تحت وعده های غرب ش��دت گرفته اس��ت 
چنانک��ه دولت هند برای جلوگیری از راهپیمایی س��اکنان 
ایالت جامو و کشمیر به سمت دفتر نمایندگی سازمان ملل 
در سرینگر، تدابیر امنیتی در این شهر را افزایش داد.، درپی 
دع��وت رهبران معنوی ایالت »جامو و کش��میر« در هند از 
مردم برای راهپیمایی به س��مت دفتر سازمان ملل، مقامات 
هندی تدابیر امنیتی در شهر »سرینگر« را پیش از برگزاری 
نماز جمعه تشدید کردند. چهاردهم مرداد ماه بود که دولت 
هند در اقدامی کم س��ابقه و تنش زا، بند ۳70 قانون اساسی 
این کش��ور را ک��ه مربوط به وضعیت وی��ژه و خودمختاری 

ایالت جامو و کشمیر بود، لغو کرد. 
»نارندا مودی« نخست وزیر هند مدعی است که خودمختاری 
کش��میر فقط باعث رواج فساد و رابطه ساالری شده بود اما 
قصد دارد این منطقه را دوباره به »ش��کوه پیش��ین« خود 
بازگرداند. در این میان رهبران احزاب مخالف سیاسی هند 
در یک راهپیمایی در دهلی نو اعالم کردند که دولت نارندرا 
مودی نخس��ت وزیر هن��د درحال نابودی دموکراس��ی در 
کشمیر است و دهلی نو باید رهبران کشمیری را آزاد کند. 
در همین حال در ادامه مواضع اس��الم آباد در باب کشمیر، 
همچنین »عمران خان« نخس��ت وزیر پاکستان خطاب به 
جامع��ه بین المللی بار دیگر در مورد وقوع رخدادی که وی 
آن را "احتم��ال بروز عملیات جعلی از س��وی هند و متهم 

شناخته شدن پاکستان" خواند، هشدار داد.

خشونت بی پایان علیه مسلمانان از میانمار تا کشمیر 

نشست بحران زده ها 

مقاومت مردمی عراق با آمریکا و شرکایش اتمام حجت کرد

تغییر راهبرد از هشدار به پاسخ قاطع
همزمان با تشدید انفجارهای  ویژه و گ�زارش  آمری��کا  بحران س��از 
مهره هایش علی��ه امنیت عراق، گروه های مقاومت 
مردم��ی از جمله ح��زب اهلل ع��راق، در واکنش به 
حادثه اخیر پایگاه هوایی »بَلَد« این کش��ور، تأکید 
ک��رد ک��ه در صورت تک��رار حادثه مش��ابه، اقدام 

عملی انجام خواهد داد.
آمریکا که در رسیدن هب اهدافش در عراق ناکام 
مانده طی هفته های اخیر تحرکات مش��کوکی را 
علیه امنیت این کش��ور آغاز ک��رده که محور آن 
را نی��ز انفجار در مراک��ز نظامی ارتش و نیروهای 
مردم��ی تش��کیل می دهد. رویکردی از یک س��و 
به دنبال ایجاد ش��کاف می��ان الرتش و نیروهای 
مردم��ی اس��ت واز س��وی دیگر با بحران س��ازی 
امنیتی به دنبال ایجاد فضای امن برای گروه های 
تروریس��تی از جمل��ه داعش و بعثی هاس��ت. این 
تحرکات با واکنش های گس��ترده در عراق مواجه 
ش��ده و هم��گان ضمن تاکید ب��ر اصل وحدت بر 
مقابله ب��ا متجاوزان تاکید کرده اند. آنها همچنین 
خواس��تار برخورد قاطع دولت ع��راق با آمریکا و 
شرکای آن شده اند. در چارچوب همین هشدارها 
ب��ه متجاوزان،  گردان های ح��زب اهلل عراق اعالم 
ک��رد که به آمریکا در باره فعالیت هایش در عراق 
از جمل��ه تع��رض ب��ه مقرهای نیروهای الحش��د 
الشعبی هشدار داد. این گروه عراقی طی بیانیه ای 

آمریکا را مس��ئول حوادث عراق دانس��ت و اعالم 
ک��رد: »بع��د از پایان مقابله با داع��ش، آمریکا به 
مرحله حمله مستقیم به مراکز و مقرهای الحشد 
الشعبی منتقل ش��ده است«.گردان های حزب اهلل 
ای��ن کش��ور تأکید ک��رد: »ما آمریکا را مس��ئول 
حمل��ه به مقرهای نظامی می دانیم و اطالع داریم 
که آن ه��ا )آمریکایی ها( برای حم��الت دیگر نیز 

برنامه ری��زی می کنن��د«.
ح��زب اهلل ع��راق گفت ک��ه آمریکایی ه��ا در این 
کش��ور برخی از »مزدورهای محلی« را به خدمت 
گرفته اند ت��ا از آن ها برای جاسوس��ی از مقرهای 
نظامی و ارسال اطالعات جمع آوری شده به آن ها 
اس��تفاده کنند.این گروه عراقی ک��ه زیر مجموعه 
سازمان الحشد الش��عبی قرار داد، احتمال داد که 
»آمریکایی ها و صهیونیست ها« در آینده دست به 
انجام حمالتی به عتبات عالیات و ش��خصیت های 
ملی معروف بزنند. حزب اهلل در این بیانیه »آخرین 
هشدار« را به آمریکا صادر و تأکید کرد که هرگونه 
حمله و تعرض جدید به مقرهای عراقی، »پاس��خ 
دندان ش��کن« الحش��د الش��عبی را در پی خواهد 
داش��ت. بعد از آنکه پایگاه هوای��ی بَلَد عراق )واقع 
در استان صالح الدین( سه شنبه  دچار حریق شد 
و بر اثر این حریق چند انفجار قوی رخ داد، برخی 
از رس��انه ها و مقامات عراقی، منش��أ این حادثه را 
خارجی اعالم کردند.س��ازمان الحش��د الشعبی از 

زبان »اب��و مهدی المهندس«، مع��اون رئیس این 
س��ازمان اعالم کرد ک��ه آمریکایی ها پش��ت پرده 
انفجارهای انبارهای مهمات الحشد قرار دارند. در 
همین حال سازمان نیروهای الحشد الشعبی عراق 
اع��الم کرد که یک فروند هواپیمای جاسوس��ی را 
بر ف��راز یکی از مقرهای خ��ود در اطراف پایتخت 
این کش��ور هدف قرار داده است. در بیانیه الحشد 
الش��عبی همچنین آمده اس��ت: »پدافن��د هوایی 
الحش��د الش��عبی، مأموریت هواپیمای دش��من را 

ناتمام گذاشت«.
از س��وی دیگ��ر رؤس��ای جمه��ور و پارلم��ان و 
نخس��ت وزیر عراق خواس��تار اجرای تحقیقات در 
مورد انفجار در انباره��ای مهمات نیروهای عراقی 
شدند.نخس��ت وزیر، »محمد الحلبوس��ی«، رئیس 
پارلم��ان و »برهم صال��ح«، رئیس جمهوری عراق 
طی نشس��تی داشتند، اوضاع امنیتی و انفجارهای 
رخ داده در انبار مهمات نیروهای نظامی این کشور 
را بررس��ی کردند. رؤسای س��ه گانه مذکور در این 
نشس��ت بر ضرورت اج��رای تحقیقات و بررس��ی 
همه داده ها و اطالعات به دس��ت آمده در خصوص 
انفجاره��ای رخ داده در انبارهای مهمات نیروهای 

عراقی تأکید کردند.
نکت��ه قابل توجه آنکه همزمان ب��ا این انفجارهای 
مشکوک،  یک نشریه انگلیسی در گزارشی مدعی 
شده »ابوبکر البغدادی«، سرکرده گروه تروریستی 

داع��ش اداره ام��ور روزانه این گ��روه را به یکی از 
معاونان خودش س��پرده اس��ت. نش��ریه انگلیسی 
تایمز نوش��ته اقدام البغ��دادی گمانه زنی ها درباره 
اینکه او زخمی شده و به بیماری مبتال شده است 
را تقویت می کند. خبر دیگر در حوزه امنیتی عراق 
آنکه س��خنگوی ائتالف النصر عراق اعالم کرد که 
در آینده نزدیک برخی از وزرا و ش��اید خود دولت 
این کش��ور را استیضاح خواهد کرد.  ائتالف النصر 
در پارلم��ان ع��راق به رهبری »حی��در العبادی«، 
نخست وزیر س��ابق این کش��ور می گوید گام هایی 
ب��رای اس��تیضاح برخی وزرا و حت��ی دولت فعلی 

خواهد برداشت.

الزم ب��ه ذکر اس��ت »مهدی االمرل��ی« عضو این 
کمیس��یون تأکید کرد که اگر بار دیگر به مواضع 
سازمان »الحشد الش��عبی« )بسیج مردمی( عراق 
حمله ش��ود، »پارلم��ان، دولت را مجب��ور خواهد 
ک��رد که توافق با ائت��الف بین المللی را لغو کند«. 
همچنین فراکس��یون پارلمانی »صادقون« عراق از 
نق��ش ایاالت متحده آمریکا و رژیم صهیونیس��تی 
در حمل��ه به مواضع نیروهای س��ازمان »الحش��د 
الشعبی« )بسیج مردمی( عراق انتقاد کرد. »حسن 
سالم« عضو فراکسیون صادقون تأکید کرد که فقط 
با بسته شدن سفارت آمریکا در بغداد، این کشور، 

رنگ آرامش و امنیت را به خود خواهد دید.

شعله های تنش میان قدرت های جهانی 
همچنان زبانه می کشد 

مدعیان بزرگی در وضعیت سرشاخ
تنشها میان قدرت های بزرگ  ن ا از ش��رق تا غرب همچنان در بح�����ر
ح��ال اوج گرفتن اس��ت و دامنه آن را از ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل تا نشست گروه 7 در فرانسه 

می توان مشاهده کرد. 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل به درخواست روسیه 
و چین برای بحث و بررس��ی تهدید موش��ک های 

میان برد آمریکا، تشکیل جلسه داد. در این نشست، 
موضوع آزمایش موش��کی اخیر آمریکا بررسی شد 
ک��ه صحنه کنایه ه��ای تند نمایندگان روس��یه و 
چی��ن به آمریکا بود. نماینده آمریکا نیز در پاس��خ، 
با یادآوری افزایش موش��ک های می��ان برد هر دو 
کش��ور بر لزوم مدیریت آن، توس��ط ایاالت متحده 
تاکید کرد . کش��اندن پای آمریکا به شورای امنیت 
درباره بحث موشکی بی سابقه بود.نماینده چین در 
س��ازمان ملل نیز در این نشست، با هشدار در مورد 
پیامدهای جانبی خ��روج یکجانبه آمریکا از پیمان 
منع موشک های هس��ته ای میان برد، تأکید کرد: 

پذیرفتنی نیس��ت که آمریکا چین را بهانه خروج از 
پیمان منع موش��ک های هس��ته ای میان برد قرار 
دهد. نماینده چین، همچنین آمریکا را به خویشتن 
داری و مراقبت از نظام عدم اشاعه به منظور حفظ 
صلح منطقه ای تش��ویق کرد. روسیه، چین و اکثر 
کش��ورهای عضو س��ازمان ملل و برخی کشورهای 
اروپایی چون بلژیک اعالم کرده اند اقدامات آمریکا، 
دنیا را در آستانه رقابت تسلیحاتی قرار داده است. از 
سوی دیگر زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
در نشست خبری هفتگی درباره مسائل مختلفی از 
جمله تنش های اخیر در منطقه کاهش تنش ادلب 

در سوریه و تصمیم آمریکا برای استقرار سامانه های 
موش��کی در آس��یا صحبت ک��رد. همچنین پوتین 
رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد، آزمایش موشکی 
جدید آمریکا که طبق توافق آی ان اف که اکنون به 
حالت تعلیق درآمده است منع می شد، تهدیدهای 
جدیدی علیه روسیه است و و پاسخ درخور می طلبد. 
اما نکته قابل توجه آنکه ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
در دفاع از آغاز جنگ تجاری علیه چین، مدعی شد 
که او برای مقابله با پکن برگزیده ش��ده اس��ت. در 
این میان  یک افس��ر ارش��د دولت چین اعالم کرد 
در صورتیکه آمریکا بخواهد جنگنده های پیشرفته 

»اف-16 وی« را به تایوان بفروش��د، کش��ورش در 
خصوص این مسأله بیکار نخواهد نشست.

اما ق��دری آمریکا صرفا در قبال چین نمی باش��د 
چنانک��ه رئیس جمهور آمری��کا در دیدارهای خود 
با س��ران کش��ورهای گ��روه هفت از آنه��ا خواهد 
خواس��ت از الگوی اقتصادی آمریکا پیروی کنند. 
از س��وی دیگر در آستانه نشست گروه 7، ماکرون 
رئیس جمهور فرانس��ه قبل از دیدار نخس��ت وزیر 
انگلیس هش��دار داده خروج بدون توافق انگلیس 
از اتحادیه اروپا ممکن است این کشور را به دولت 

تحت سلطه آمریکا تبدیل کند.


