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لیب�ی: نیروهای ش��رق لیبی به فرمانده��ی »خلیفه 
حفت��ر« از درگی��ری با نیروهای دول��ت وفاق ملی در 
اطراف ش��هر غریان واقع در جنوب غربی پایتخت این 
کش��ور خبر دادن��د. مرکز اطالع رس��انی اتاق عملیات 
الکرامه وابس��ته به نیروهای حفت��ر در بیانیه ای اعالم 
کرد که ای��ن نیروها با نیروهای دول��ت وفاق ملی در 

اطراف شهر غریان درگیر شده اند.

ترکیه: وزارت دفاع ترکیه از آغاز عملیات نظامی »پنجه-3« 
ارتش این کشور در منطقه »سینات-حفتانین« در شمال 
عراق خبر داد. بر اس��اس این بیانیه عملیات »پنجه-3« 
ب��ا هدف تضمین امنیت مرزها و نابودی تروریس��ت ها و 
پناهگاه ها و استحکامات آنها در منطقه سینات-حفتانین 

در مناطق شمالی عراق انجام می شود.

چچن: مقامات منطقه چچن روس��یه طی مراسمی و 
ب��ا حضور مقامات محلی و مهمانان خارجی بزرگترین 
مس��جد اروپ��ا را در ای��ن منطقه افتت��اح کردند. این 
مس��جد که با سنگ مرمر تزئین شده ظرفیت بیش از 
3۰هزار نفر را دارد و از سوی مقامات چچن به عنوان 
بزرگترین و زیباترین مسجد اروپا توصیف شده است.

 دانم�ارک:  در پ��ی جدال واش��نگتن و کپنهاگ در 
خصوص درخواس��ت »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور 
خبرگ��زاری  »گرینلن��د«،  خری��د  ب��رای  آمری��کا 
آسوشیتدپرس گزارش کرد که دولت ترامپ قصد دارد 
برای اولین بار طی چندین دهه، کنس��ولگری آمریکا 
را در »گرینلن��د« افتت��اح کن��د.  وزارت امور خارجه 
آمری��کا طی نامه ای به کنگره که نس��خه ای از آن در 
اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته است، اعالم کرد که 
تأسیس مجدد یک کنسولگری در گرینلند، بخشی از 
یک طرح گس��ترده تر برای افزای��ش حضور آمریکا در 

قطب شمال محسوب می شود.

پاکستان: اموال دختر نخس��ت وزیر سابق پاکستان به 
دس��تور سازمان بازرسی این کش��ور ضبط شد. سازمان 
بازرسی پاکستان با ارسال نامه به بانک مرکزی این کشور 
دستور داد تمام حساب های مریم نواز دختر نواز شریف 
نخست وزیر سابق پاکس��تان را مسدود کند. به دستور 
سازمان بازرسی پاکستان پول های مریم نواز در بانک های 

پاکستان به صندوق ارزی کشور انتقال می یابد.

هند: شماری از رهبران مخالفان نخست وزیر هند قصد 
دارند به منطقه ناآرام کشمیر سفر کرده و وضعیت آن 
را بررسی کنند.   »راهول گاندی« رئیس سابق کنگره 
هن��د و چند تن از رهبران مخالف��ان »نارندرا مودی« 
نخس��ت وزیر این کش��ور، علی رغم مخالف��ت مقامات 

محلی، به »کشمیر« سفر می کنند.

ذرهبین

 محرومیت دو میلیون کودک آفریقایی
 از مدرسه

سیاس��ت های نظام س��لطه همچنان علیه بش��ریت از 
جمله مردم آفریقا همچن��ان قربانی می گیرد چنانکه 
سازمان ملل متحد اعالم کرده است حدود دو میلیون 

کودک در آفریقا به مدرسه نمی روند.
بر اساس این گزارش، س��خنگوی سازمان ملل متحد 
گفت: خشونت ها سبب شده است بیش از یک میلیون 
و ۹۰۰ هزار کودک در سراسر هشت کشور واقع شده 
در غ��رب و مرکز آفریقا نتوانند به مدرس��ه بروند.اری 
کانکو س��خنگوی آنتونیو گوت��رش به گزارش صندوق 
کودکان ملل متحد -یونیس��ف- اشاره کرد و گفت: ۹ 
هزار و ۲۷۲ مدرس��ه در بورکینافاس��و، کامرون، چاد، 
جمهوری آفریق��ای مرکزی، جمه��وری دموکراتیک 
کنگو، مالی، نیجر و نیجریه "در نتیجه ناامنی" تعطیل 
شده اس��ت.او گفت: تعداد مدارس��ی که در ماه ژوئن 
تعطیل شدند در مقایسه با پایان سال ۲۰۱۷ سه برابر 
ش��دند. ح��دود دو میلیون ک��ودک در آفریقا از رفتن 
به مدرس��ه محرومند در گزارش یونسف هشدار داده 
ش��ده است که هدف قرار دادن عمدی مدارس، دانش 
آموزان و معلمان در سراسر منطقه جریان دارد و سبب 
محرومیت حق این کودکان برای یادگیری می شود و 
آن ه��ا و جوامعش��ان در ارتباط با ج��ان و آینده خود 
نگرانند.یونیسف و ش��رکایش در این گزارش از دولت 
ها, نیرو های مس��لح و جامعه بین المللی خواسته اند 
اقدامی قاطع ب��رای متوقف کردن حمالت و تهدید ها 
علیه مدارس، دانش آموزان، معلمان و دیگر پرس��نل 

مدرسه در غرب و مرکز آفریقا اتخاذ نمایند.
در ای��ن گزارش آمده اس��ت:" آن ه��ا در معرض خطر 
بزرگتر عضو گیری توسط گروه های مسلح قرار دارند. 
" ای��ن گ��زارش می افزای��د: "دختران با خطر ش��دید 
خش��ونت های مبتنی بر جنس��یت مواجه هس��تند و 
بیش از پیش به کودک همسری وادار می شوند و این 
در حالی اس��ت که آن ها ب��ا بارداری های زودهنگام و 
زایمان مواجه می ش��وند که جان و سالمت آن ها را در 

معرض خطر قرار می دهد.

نیمچهگزارش

لندن پیشنهادهای واقع گرایانه مطرح کند
مذاکره کننده اتحادیه اروپا درباره برگزیت اعالم کرد:علیرغم اینکه اتحادیه اروپا 
خواهان تحقق برگزیت با توافق اس��ت، ام��ا در عین حال برای هر وضعیتی نیز 

آمادگی داریم.
»میش��ل بارنیه« مذاکره کننده اتحادیه اروپا درب��اره برگزیت در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: اتحادیه اروپا همواره خواهان تحقق برگزیت بر اس��اس توافق بوده 
و هس��ت، اما در عین ح��ال برای هر گزینه دیگری نیز آمادگی داریم. وی با اش��اره 
به اختالفات داخلی در انگلیس بر س��ر اجرایی شدن برگزیت نوشت: انتظار داریم لندن 
پیش��نهادهای واقع گرایانه ای در مسیر تحقق برگزیت ارائه دهد.  میشل بارنیه مذاکره 
کننده اتحادیه اروپا در موضوع خروج انگلیس از این اتحادیه تاکید کرد اروپا خواس��تار 
خروج با توافق لندن از این اتحادیه است اما در عین حال برای هر وضعیتی نیز آمادگی 
دارد. گفتنی اس��ت بر اس��اس آخرین توافق صورت گرفته انگلیس ت��ا پایان اکتبر باید 

اتحادیه اروپا را ترک کند.

راز کناره گیری داوود اوغلو
نخست وزیر پیشین ترکیه که قصد تشکیل یک حزب سیاسی جدید را دارد، به 

سخنان انتقادی اردوغان که او را "خائن" خطاب کرد، واکنش نشان داد.
احمد داووداوغلو زمانی از چهره های سرش��ناس حزب حاکم عدالت و توس��عه 
)آک پارتی( بود. او از س��ال ۲۰۰۹ وزیر امور خارجه شده و بعد زمانی که رجب 
طیب اردوغان در سال ۲۰۱۴ به ریاست جمهوری رسید، نخست وزیر شد. او سال 
۲۰۱۶ پس از مناقشه با اردوغان مجبور به استعفا شد. این نخست وزیر پیشین ترکیه 
پس از شکس��ت حزب حاکم در انتخابات ماه مارس شهرداری ها به سختی از آک پارتی 
انتق��اد ک��رد. از آن زمان گزارش هایی درباره تالش داووداوغلو برای تش��کیل یک حزب 

اسالمی جدید با گروهی از نمایندگان سابق آک پارتی منتشر می شود.
 داووداوغلو تاکید کرد: من نخس��ت وزیر این کشور بودم. با رای انتخاب شدم. هیچکس 
نمی تواند مرا خائن خطاب کند. وقتی کناره گیری کردم تا اختالف در حزب ایجاد نشود، 

خائن بودم؟

سالح مقاومت ضامن حاکمیت لبنان 
رئیس جمهور پیش��ین لبنان ضمن بیان اینکه رژیم صهیونیستی را عده ای برای 
اهداف خود ایجاد کردند، گفت: اگر مقاومت سالح نداشته باشد لبنان حاکمیت 

خود را از دست می دهد.
»امیل لحود« رئیس جمهور پیش��ین لبنان گفت، رژیم صهیونیستی نمی خواهد 
لبنان ارتشی با روحیه باال داشته باشد و رسیدن به این موضوع یک دستورالعمل 
اس��رائیلی-آمریکایی است. لحود ادامه داد: اسرائیل با گذشت زمان مانند امروز باقی 
نخواهد ماند؛ اس��رائیل صهیونیس��تی را با پول کسانی که بر جهان حاکم هستند، ایجاد 
کردند.    وی تأکید کرد که مقاومت کامل کننده ارتش لبنان است و اگر مقاومت سالح 
نداشته باشد لبنان حاکمیت خود را از دست می دهد. امیل لحود به عنوان چهاردهمین 
رئیس جمهور لبنان از ۲۴ نوامبر ۱۹۹8 تا ۲3 نوامبر ۲۰۰۷ ریاس��ت جمهوری لبنان را 
بر عهده داش��ت و حمایت وی از مقاومت اس��المی لبنان نقش ارزنده ای در پیروزی های 

این کشور در مقابل رژیم صهیونیستی داشت.

قاسم  غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

فرانس��ه این روزها میزبان نشس��تی است که بس��یاری آن را 
یکی از پر چالش ترین نشس��ت های جهانی می دانند. نشست 
گروه ۷ سال ۲۰۱۹ در فرانسه از تاریخ دوم تا چهارم شهریور 
در تفرج��گاه س��احلی بیایتز برگزار می ش��ود. در مجموع ۲۴ 

هیئت خارجی همراه با س��ران گروه ۷ ش��امل دونالد ترامپ 
رئی��س جمه��ور آمریکا، آنگال م��رکل صدراعظ��م آلمان، آبه 
شینزونخس��ت وزیر ژاپن، جاستین ترودو  نخست وزیر کانادا، 
»بوریس جانس��ون« نخس��ت وزیر انگلی��س و جوزپه کونته 
نخس��ت وزیر ایتالیا از دیروز ب��رای برگزاری چهل و پنجمین 
نشست گروه هفت گرد هم آمدند. این نشست در حالی برگزار 
می ش��ود که یک نکته اساسی در آن مش��اهده می شود و آن 
اصرار محافل رس��انه ای و بعضا سیاسی غربی برای محور قرار 
دادن موضوع ایران به عنوان محور این نشست است. بسیاری 
از رس��انه های غربی تالش کرده اند تا چنان نش��ان دهند که 
مس��ئله ای همچون برجام و به اصطالح پایبند شدن ایران به 
برجام محور این نشست خواهد بود و کشورها به دنبال رایزنی 
در این زمینه اند. این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که نگاهی 
بر کارنامه و ریش��ه شکل گیری گروه ۷ نکته ای مهم را نشان 
می دهد و آن مسئولیت این گروه در قبال اقتصاد جهانی است. 

اعضا بر این ادعایند که آنها اقتصاد برتر جهانند و لذا ماموریت 
آنها نیز در حوزه اقتصادی اس��ت. اساس گروه ۷ برپایه اقتصاد 
جهانی و رفع چالش��های اقتصاد بین الملل اس��ت حال آنکه 
ش��واهد حکای��ت از آن دارد که این گروه ن��ه تنها توانی برای 
اجرای این مهم ندارد بلکه اختالفات درونی آنها به ش��دت باال 
گرفته و عمال نمی توانند طرح اقتصادی واحد داشته باشند. 

آمریکا در سالهای اخیر با رویکرد یک جانبه در اقتصاد جهانی 
و اعمال تحریم علیه کش��ورها و نیز وضع تعرفه های سنگین 
علیه سایر کشورها و خروج از اتحادیه های منطقه ای و جهانی 
عمال لطمات بس��یاری به اقتصاد جهان وارد کرده اس��ت در 
همین حال انگلیس نیز با برگزیت بدون توافق و عدم پذیرش 
تعهداتش در قبال اروپا نقش قابل توجه در این عرصه داشته 
اس��ت. در همین حال اتحادیه اروپا بویژه بزرگان این اتحادیه 
با مشارکت در تحریم های آمریکا علیه سایر کشورها، لطمات 

ویژه ای به اقتصاد بین الملل وارد کرده اند.  

با توجه به این ش��رایط می توان گفت که نشست گروه ۷ باید 
بر مبنای اقتصاد جهانی باش��د که اساس آن را نیز بازخواست 
آمریکا، بزرگان اروپا به جرم بحران س��ازی در اقتصاد جهانی 
تش��کیل می دهد و بیان مسائلی همچون برجام و یا تحوالت 
غرب آس��یا صرفا رفتارهای غیر مس��ئوالنه ای است که برای 
پنهان سازی بی مسئولیتی گروه ۷ صورت می گیرد. در اصل 
کش��ورهایی مانند آمریکا، انگلیس، فرانس��ه و آلمان با سوق 
دادن این نشس��ت به مس��ائل فرعی س��عی در پنهان سازی 
ناکارآم��دی گروه ۷ در قب��ال اقتصادی جهان��ی و البته فرار 
از بازخواس��ت جهانیان به دلیل نقشش��ان در تشدید بحران 
اقتصاد بین الملل را دارند در اصل آنها با مس��ئولیت س��ازی 
به جای مسئولیت پذیری به تحریف حقایق و مسئولیت های 
اقتص��ادی خود می پردازند که س��ندی دیگر بر عدم صداقت 
رفتاری و البته تزلزلز و ناتوانی ش��دید نظام س��رمایه داری در 

رفع مشکالت اقتصادی جهان است. 

یادداشت

 مسئولیت سازی
به جای مسئولیت پذیری

سرکوب گری پلیس کشور مدعی آزادی بیان نیز نظام  سرمایه داری را نجات نداد 

پیوند جلیقه زردها و معترضان جی 7 در خیابان های فرانسه 

وهای آمریکایی در عراق  فتوای حرام بودن حضور نیر
آی��ت اهلل س��ید کاظ��م حس��ینی حائری مرج��ع تقلید  ش��یعیان در فتوایی تنها گزینه را »مقاومت« دانست و مق���اوم�ت
اعالم ک��رد که ادامه حض��ور نیروهای آمریکایی در ع��راق تحت هر عنوانی 

حرام است.
به نوش��ته پایگاه اطالع رسانی این مرجع تقلید ش��یعیان، در بخشی از متن 
ای��ن فتوا ضم��ن تأکید بر اینک��ه آمریکایی ها خود تروریس��م و پناه دهنده 
تروریس��ت ها هس��تند، آمده اس��ت: »به صراحت و از باب مسئولیت شرعی 
می گوی��م که ادامه حضور هر نی��روی نظامی آمریکایی و مانند آنها تحت هر 
عنوانی از جمله آموزش و مشاوره نظامی یا به بهانه مبارزه با تروریسم حرام 
است.« در ادامه این فتوا آمده است: »مردان غیور ما در نیروهای مسلح باید 
به دفاع شرافتمندانه و مشروع از موجودیت اسالم و تمامیت ارضی کشور در 
مقابل هر نوع تجاوز زمینی یا هوایی بپردازند. ش��ما تنها یک گزینه پیش رو 
دارید و آن مقاومت و دفاع در برابر دش��منی اس��ت که به حدی حقیر شده 

است که ترامپ یاغی نتوانست به شکل علنی وارد خاک شما شود.«
آی��ت اهلل حائری افزود: »اگر برای این پدرتان مقدور بود -که قلبش از حمله 
به مواضعتان دردآلود و از وضعیت ذلیالنه دولتی ها متأس��ف است- سالح به 
دس��ت می گرفت و مانند یک س��رباز در کنارتان قرار می گرفت.« در یک ماه 
گذش��ته مواضع نیروهای الحشد الشعبی عراق چهار مرتبه دچار آتش سوزی 
و انفجار ش��ده اس��ت و منابع عراقی به جد اعتقاد دارند ک��ه آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی در پش��ت پرده این حمالت قرار دارند. در همین ارتباط، »ابو 
مهدی المهندس«، جانش��ین رئیس س��ازمان الحشد الش��عبی عراق دولت 

آمریکا را مسئول حوادث اخیر در پایگاه های نظامی عراق دانست.

واکنش موشکی به لفاظی های ترامپ 
همزمان با اس��تمرار رفتارهای بحران س��از آمریکا، کره  لش شمالی و روس��یه با آزمایش موشکی بهد تهدیدات این چ�����ا

کشور پاسخ دادند. 
وزارت دفاع روس��یه تنها یک روز پس از هش��دار والدیمیر پوتین به آمریکا 
مبنی بر اقدام متقابل روس��یه در برابر اقدامات موش��کی آمریکا، از آزمایش 
دو موش��ک قاره پیما در آب های ش��مالی خبر داد تا پاسخی روشن به تازه 
ترین آزمایش موش��کی آمریکا داده باشد. اداره اطالعات و اخبار وزارت دفاع 
روس��یه اعالم کرده اس��ت که مطابق ب��ا برنامه آمادگی نظامی، دو موش��ک 
قاره پیمای س��ینوا و ب��والوا از زیردریایی های راهب��ردی اتمی توال ویوری 
دولگوروکی پرتاب ش��دند. موشک های س��ینوا و بوالوا به ترتیب از اقیانوس 
منجمد ش��مالی و از دریای بارنتس پرتاب شدند و به میدان نظامی چیژا در 
اس��تان آرخانگلس��ک و میدان نظامی کورا در ش��به جزیره کامچاتکا اصابت 
کردند. موشک دریاپایه بوالوا یا ار-3۰ بر اساس طبقه بندی ناتو اس اس.ان 
ایکس-3۰ اس��ت که موشک سه مرحله ای بالستیکی قاره پیمای با سوخت 
جامد است.پرتاب موش��ک های قاره پیما در مناطق حساس دریای بارنتس 
ک��ه هم مرز با نروژ و فنالن��د و محدوده حضور ناتو و نی��ز اقیانوس منجمد 
ش��مالی محل رقابت های قدرت های قطبی در وهله اول روس��یه و آمریکا 
اس��ت یک روز پس از دستور رئیس جمهوری روس��یه صورت می گیرد. در 
همین حال رس��انه ها دیروز از پرتاب موشک های جدید توسط کره شمالی به 
س��وی دریای ژاپن خبر دادند. رئیس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعالم 
کرد که کره ش��مالی دو پرتابه نامش��خص شلیک کرده و افزود که در صورتی 

که پرتاب های جدیدی انجام شود تحت نظارت قرار خواهد گرفت.

تظاهرات گسترده علیه دولت برزیل
در پ��ی انتق��ادات بین المللی و تهدید دول��ت برزیل به  تحریم، رئیس جمهور این کش��ور از ارتش خود خواست آمریكاي التین
تا برای کمک به مهار آتش س��وزی گسترده در جنگل های آمازون وارد عمل 

شوند.
»ژائیر بولس��انارو« رئیس جمهور برزیل به نیروهای مس��لح این کشور دستور 
داد برای کمک به مهار چندین آتش سوزی بی سابقه در جنگل های »آمازون« 
وارد عمل ش��وند. طبق حکم رئیس جمهور برزیل، نظامیان این کشور مجوز 
استقرار در ذخایر طبیعت، زمین های بومی و مناطق مرزی منطقه را دریافت 

کردند.
بولس��انارو ضمن انتقاد از واکنش کش��ورهای دیگر تأکید کرد که آتش سوزی 
»نمی تواند بعنوان بهانه ای« برای تحریم یک کش��ور مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
اقدام اخیر برزیل در استقرار نظامیان برای کمک به مهار آتش سوزی جنگل های 
آمازون بعد از آن صورت گرفت که فرانس��ه و ایرلند هش��دار دادند تا زمانیکه 
برزیل، اقداماتی را برای مهار شعله های آتش در آمازون انجام ندهد، قراردادهای 

بزرگ تجاری با این کشور آمریکای جنوبی را مورد تأیید قرار نخواهند داد.
بر اساس این گزارش، بسیاری بر این باورند که این آتش سوزی های گسترده 
به صورت عمدی آغاز شده است و انگشت ظن به سوی کشاورزانی است که 
احتماالً از این آتش س��وزی منفعت کسب می کنند و می توانند به زمین های 
بیش��تری دس��ت پیدا کنند. بولسانارو از پاکس��ازی مناطقی از آمازون برای 
کشاورزی و استخراج معادن حمایت کرده است و با انتقاد شدید کارشناسان 
و فعاالن محیط زیست روبرو شده است که می گویند دولت وی چراغ سبزی 

را برای تخریب جنگل های انبوه نشان داده است. 

چه��ل و یکمین هفت��ه اعتراض��ات معترضین به 
سیاس��ت های اقتص��ادی دولت فرانس��ه )جلیقه 
زرده��ا( همزم��ان ب��ا برگزاری نشس��ت جی۷ در 
این کش��ور، برگزار شد در حالی که سرکوب گری 

پلیس نتوانست مانع این اعتراض ها شود. 
در حالی که فرانسه به دلیل برگزاری نشست سران 
کشورهای عضو جی ۷، تحت تدابیر شدید امنیتی 
ق��رار دارد، جلیقه زردها ب��رای پیگیری اعتراضات 
خود ب��ه خیابان ه��ا آمدند.  معترضی��ن )جلیقه 
زرده��ا( با انتخاب روزهای ش��نبه و نامگذاری آن 
ب��ا عنوان »ش��نبه س��یاه« اعتراضات خ��ود را در 
هر هفت��ه پیگی��ری می کنند. جنب��ش اعتراضی 
جلیق��ه زردهای فرانس��ه از ۱۷ ماه نوامبر س��ال 
گذش��ته میالدی و در اعتراض ب��ه تصمیم دولت 
مبنی بر افزایش قیمت س��وخت و کاهش مالیات 
ثروتمندان آغاز ش��د ولی به مرور مطالبات آنها رو 
به افزایش گذاش��ت. پارلمان فرانس��ه اخیراً الیحه 
»ضد خرابکاری« دولت فرانسه که با هدف تشدید 
برخورد با اقدامات مخرب معترضان تدوین ش��ده 
بود را تصویب کرد؛ اما این قانون از س��وی شورای 
قانون اساس��ی فرانسه رد ش��د. الزم به ذکر است 
۱۷ نفر در درگیری پلیس فرانس��ه با معترضان در 
حاش��یه اجالس گروه ۷ کش��ور صنعتی جهان در 
این کشور بازداشت شده و ۴ نیروی پلیس زخمی 

شدند.
در ای��ن میان پایگاه اینترنتی ش��بکه یورونیوز در 
آستانه برگزاری نشست گروه هفت نوشت اختالفات 

میان س��ران کشور های عضو این گروه می تواند به 
ایجاد شکاف بیش��تر میان آن ها منجر شود.پایگاه 
اینترنتی شبکه یورونیوز در گزارشی نوشت سران 
کش��ور های عضو گروه هفت امروز شنبه ۲۴ اوت 
برای برگزاری چهل و پنجمین نشست گروه هفت 
در میان باال گرفتن تنش تجاری میان واشنگتن و 
اتحادی��ه اروپا گرد هم می آیند و در نتیجه وظیفه 
س��نگینی بر دوش امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانس��ه ق��رار دارد ت��ا نتایج قابل توجه��ی از این 
نشس��ت را درباره موضوعات مختلف اعم از مسائل 
تجاری، ایران و تغییرات اقلیم از این نشس��ت ارائه 
ش��ود. در این مطلب آمده اس��ت: نشس��ت گروه 
هفت در حالی در تفرجگاه س��احلی بیایتز فرانسه 
برگزار می ش��ود، که اختالفات جدی میان س��ران 
کش��ور های دنیا بر س��ر موضوعات گسترده، خطر 
ایجاد شکاف میان این کشور ها را قصد همبستگی 

با هم را دارند، مطرح می کند.
رویکرد ستیزه جویانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا در نشس��ت های چندجانب��ه، که نمونه آن 
در نشس��ت س��ال گذش��ته کره هفت دیده شد، 
بدین معناس��ت که امید اندکی هم به دس��تیابی 
به توافق های اساس��ی وجود ندارد. بنا به نوش��ته 
یوورنیوز، نشست امسال گروه ۷ خطوط اشتباهات 
سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک را که همبستگی 
کش��ور های غربی و همکاری های بین المللی میان 
آن ه��ا را در مع��رض خطر ق��رار می ده��د، بیش 
از پیش آش��کار خواه��د کرد. مقام��ات آمریکایی 

می گویند ترامپ در این نشست سیاست های خود 
در خصوص کاهش مالیات را بار دیگر اعالم خواهد 
کرد و متحدان واشنگتن را برای پیروی از رویکرد 
این کشور برای مواجه با مشکالت اقتصادی تحت 

فشار قرار می دهد.
همچنین روزنامه دیلی تلگراف در مطلبی با اعالم 
اینکه نشست گروه ۷ در میان اختالف شدید اعضا 
برگزار می شود، درباره صدور بیانیه پایانی مشترک 
این نشس��ت اب��راز تردید کرد. روزنامه انگلیس��ی 
دیل��ی تلگراف در گزارش��ی به برگزاری نشس��ت 
گروه هفت پرداخت و نوشت: بعید به نظر می رسد 
نشس��ت گروه هفت در آخر این هفته سبب صدور 
بیانیه ای مشترک شود؛ زیرا اختالفات عمیقی بین 
هفت کش��ور ثروتمند جهان بر س��ر هر مسئله از 
برکس��یت )خروج انگلیس از اتحادره اروپا( گرفته 
تا مسائل تجاری، تغییرات آب و هوایی و چگونگی 
مقابله ب��ا چین، ایران و روس��یه وج��ود دارد. در 
ای��ن میان رئیس جمهور آمری��کا پیش از دیدار با 
همتای فرانس��وی خود، پاریس را به اعمال تعرفه 

های تجاری تهدید کرد. 
 نکت��ه قابل توجه آنکه م��ارک کارنی رئیس بانک 
مرک��زی انگلی��س با اش��اره به نقش »ب��ی ثبات 
کنن��ده« دالر آمری��کا در مب��ادالت جهانی گفت: 
بانک ه��ای مرکزی باید ب��ه یکدیگ��ر بپیوندند تا 
ارز ذخی��ره ای جایگزینی ب��رای دالر ایجاد کنند.

کارن��ی در اج��الس س��االنه روس��ای بانک ه��ای 
مرک��زی کش��ور های مختل��ف در جکس��ون هول 

)Jackson Hole( آمری��کا گف��ت: س��لطه دالر 
بر نظام مالی جهانی خطر دام نقدینگی ناش��ی از 
نرخ های بسیار پایین بهره و رشد ضعیف اقتصادی 
را افزای��ش می دهد. این نشس��ت در حالی برگزار 
می ش��ود که آمریکا به دنبال نمایش قدرت اس��ت 
و مقابل��ه با چین را بهانه این کار قرار داده اس��ت. 
رئیس جمهور آمریکا دیروز در چند رش��ته توئیت 
ب��ه اقدام روز جمعه چی��ن در اعمال تعرفه بر ۷5 
میلیارد دالر کاالهای آمریکایی پاسخ داد. »دونالد 

ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در چند رشته توئیت 
به ش��دت از اقدام چین در افزای��ش تعرفه بر ۷5 
میلیارد دالر کاالهای وارداتی از آمریکا انتقاد کرد. 
الزم به ذکر اس��ت به دنبال تش��دید اغتشاشات و 
آش��وب ها در هن��گ کن��گ، پلیس ب��رای متفرق 
کردن معترضان، به گاز اشک آور متوسل شد. این 
نخس��تین باری است که پلیس در طول تظاهراتی 
که نزدیک به سه ماه ادامه داشته از گاز اشک آور 

استفاده می کند.

ائت��الف آمریکایی-  جنای��ت  بش�ر س��عودی همچنان ادامه دارد حق�وق 
چنانک��ه در پ��ی اقدامات عمدی ائت��الف متجاوز 
س��عودی برای نگه داش��تن محموله 35 تُنی دارو 
در جیبوتی در معرض نور خورش��ید، این محموله 
در حال��ی به یمن رس��ید که دارو های آن فاس��د 

شده بود. 
س��ازمان های ذیربط در فرودگاه بین المللی صنعا، 
35 تُن بار دارو های فاسد را ضبط کردند؛ کشور های 
متجاوز با نگه داشتن این دارو ها در جیبوتی مسبب 
فساد این دارو ها بودند. سازمان پزشکان بدون مرز 
و س��ازمان بهداشت جهانی این موضوع را پیگیری 
می کنند. هیئت عال��ی دارو در خصوص ادامه این 

گونه اقدامات ظالمانه ابراز تاسف کرد؛ اقداماتی که 
قرار بود پس از توافق الحدیده پایان یابد. این شبکه 
با پخش تصاویری از فرود یک هواپیمای حامل دارو 
گزارش داد: چشم میلیون ها بیمار یمنی در انتظار 
این لحظه بود. هواپیما در فرودگاه به زمین نشست 
و طرف ه��ای ذیربط ک��ه در انتظ��ار محموله دارو 
بودند، به س��مت آن رفتن��د. محموله ای که انتظار 
ب��رای ورود آن به طول انجامی��د. محمد المرونی 
نماینده هیئ��ت کل دارو در گمرک فرودگاه صنعا 
گفت: »با بررس��ی این داروها، متوجه شدیم فاسد 
هستند. این دارو ها در معرض نور خورشید و گرما 

قرار گرفته اند. ب��ا باز کردن کارتون دارو ها متوجه 
می شوید که ظاهر دارو ها غیر عادی است. نماینده 
سازمان پزش��کان بدون مرز در اینجا حضور یافت 
و از وج��ود این محموله آگاه ش��د. همه طرف های 
ذیربط از جمله گمرک فرودگاه صنعا توافق کردند 
ک��ه این نوع محموله ها را نپذیرند.«گزارش��گر این 
شبکه گزارش داد: طبیعی بود که هیئت عالی دارو 
و طرف های ذیربط ف��رودگاه این نوع محموله های 
فاس��د سازمان های پزش��کان بدون مرز و بهداشت 
جهان��ی را نپذیرند و دس��تور بازگرداندن آن صادر 
ش��ود. این محموله ش��امل 35 تن سرم و آمپول و 

دارو می شد. 
خبر دیگر از یمن آنکه سخنگوی جنبش انصاراهلل 
یم��ن اعالم کرد، از دو س��امانه پدافن��د هوایی به 
زودی رونمایی می ش��ود. یحیی سریع، سخنگوی 
جنب��ش مردمی انصاراهلل یم��ن در صفحه کاربری 
خود در تویتر اعالم کرد: امروز س��اعت س��ه عصر 
در ی��ک کنفرانس مطبوعاتی ویژه نیروی هوایی و 
پدافند هوایی از دو س��امانه پدافند هوایی رونمایی 
می ش��ود. یحیی س��ریع اظهار کرد: برای اولین بار 
تصاوی��ری از هدف گیری و س��رنگونی پهپادها از 
جمل��ه عملیات اخیر علیه جنگن��ده آمریکایی "ام 
کیو ۹" و س��رنگونی آن در آسمان استان ذمار به 
نمایش گذاشته خواهد ش��د. یگان پهپادی ارتش 

یمن ب��ا چند فروند پهپاد تهاجم��ی پایگاه هوایی 
ملک خالد در خاک عربستان را هدف قرار داد.

از س��وی دیگر روزنامه دیلی تلگراف گزارش داد، 
س��عودی ها هف��ت ماه پیش ب��ا تبلیغ��ات فراوان 
از کم��ک مالی ب��ه یمنی ها س��خن می گفتند اما 
اکنون مش��خص شده اس��ت که آن کمک ها فقط 
جنبه تبلیغاتی داشته است و هیچ یک از تعهدات 
این کشورها عملی نش��ده است. یک وبگاه خبری 
در یمن نوش��ت با س��قوط پایتخت نمادین دولت 
منص��ور هادی حاال دیگر چ��ه برای یمنی ها و چه 
خارجی ها مثل روز روش��ن اس��ت که مشروعیت 
منصور هادی تمام ش��ده و پنج س��ال جنگ فقط 

کشتار و آوارگی برای یمن به ارمغان آورد.

کشتار مردم یمن با محموله دارو های فاسد

مردم��ی مطالب��ه  و  فس��اد  ب��ا  مب��ارزه 


