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عربستان: فعاالن س��عودی می گویند که 39 نفر از 
س��اکنان منطقه شیعه نش��ین قطیف در آستانه اعدام 
قرار دارند. ش��بکه نبأ به نقل از حساب یک کاربر اهل 
قطی��ف به نام »ناش��ط قطیفی« اعالم ک��رد، این امر 
اقتض��ا می کند که اقدامات فوری برای توقف سلس��ه 
جنای��ت های ریاض ک��ه پس از محاکم��ه ظالمانه و 

برخورد سیاسی صورت می گیرد، انجام شود.

فرانسه: بر اساس بیانیه موسسه ملی آمار و مطالعات 
اقتصادی فرانس��ه، بدهی عمومی این کشور هم اکنون 
باالتر از 9۸.۸ درصد است. موسسه ملی آمار و مطالعات 
اقتصادی فرانس��ه روز جمعه در بیانیه ای در خصوص 
ثروت ملی این کش��ور اعالم کرد، بر اساس معیار های 
ماس��تریخت، مجموع بدهی دس��تگاه های دولتی این 
کش��ور در سه ماهه دوم امسال نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۶.۶ درصد افزایش یافت و اکنون به 99.۵ 
درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که معادل ۲ هزار 

و 3۷۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است.

لبنان: رسانه های لبنانی از احتمال سفر قریب الوقوع 
رئیس جمهور لبنان به دمش��ق برای دیدار با همتای 
س��وری خود خبر دادن��د. رس��انه های لبنانی گزارش 
دادند که »میش��ل ع��ون« رئیس جمه��ور لبنان در 
راس��تای بخش��ی از تالش های لبنان برای بازگش��ت 
آوارگان س��وری به کشورش��ان  احتماال در یک سفر 

رسمی به سوریه خواهد رفت.

مال�زی: پاکس��تان، ترکی��ه و مالزی ب��رای مقابله با 
اسالم هراس��ی، ش��بکه تلویزیونی راه اندازی می کنند 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان در حساب توئیتر 
خود از توافق برای ایجاد و راه اندازی شبکه تلویزیونی 
انگلیس��ی زبان با هدف مقابله با جریان اسالم هراس��ی 

خبر داد.

اردن: اعتصاب معلمان اردن به طوالنی ترین اعتصاب 
در این کش��ور تبدیل ش��ده و با وجود گفت وگوهای 
دولت و س��ندیکای معلمان هن��وز توافقی برای پایان 
این اعتصاب حاصل نش��ده اس��ت. همزم��ان با تداوم 
اعتصاب معلمان، خانواده های اردنی نیز با درخواس��ت 
دولت برای فرستادن فرزندان خود به مدارس با هدف 

شکستن اعتصاب مخالفت کردند.

کره ش�مالی: کره ش��مالی اعالم کرد که عدم حصول 
پیش��رفت چش��م انداز دیدار ب��ا مقام��ات آمریکایی 
را ب��ا تردی��د مواج��ه کرده اس��ت. »دونال��د ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا در بدو ورود به مقر سازمان ملل 
متح��د در نیویورک، تصریح کرد که به زودی با »کیم 

جونگ اون« رهبر کره شمالی دیدار می کند.

ذرهبین

 محدودیت های جدید علیه 
مسلمانان روهینگیا 

مسلمانان روهینگیا در حالی در بدترین شرایط به سر 
می برند، وزیر کش��ور بنگالدش گفته است با توجه به 
نگرانی نسبت به گس��ترش مهاجران، دولت نرده های 
س��یم خارداری را در اط��راف اردوگاه های پناهندگان 

روهینگیایی نصب می کند.
 »اسد الزمان خان« گفت: به دنبال حمله نظامی ارتش 
میانمار و آغاز سرکوب های داخلی در این کشور، روند 
هجوم پناهندگان روهینگیایی به بنگالدش از آگوست 
)شهریور( سال ۲۰۱۷ به ش��دت افزایش یافته است.
وی تاکید کرد، ما برای جلوگیری از هجوم بیش��تر و 
حفاظت از امنیت دیگر مهاجران در اطراف کمپ های 
مهاجران س��یم خاردار نصب خواهیم کرد.وزیر کشور 
بنگالدش این س��خنان را پس از دیدار با سفیر آمریکا 
در بنگالدش و ی��ک نماینده از اتحادیه اروپا در جمع 

خبرنگاران اظهار کرد.
از آگوست س��ال ۲۰۱۷ تا کنون بیش از یک میلیون 
مهاجر روهینگیا به علت سرکوب های داخلی از ایالت 
راخین میانمار فرار کرده و به بنگالدش پناه برده اند.
دول��ت بنگالدش در ماه گذش��ته در دومین س��الگرد 
هجوم مهاجرین روهینگیایی به این کشور، دسترسی 
آنان به ش��بکه مخابراتی و ارتباطی از جمله اینترنت 
را قط��ع کرد.بن��گالدش و میانم��ار در ۲۵ ماه نوامبر 
۲۰۱۷) ۴ آذر ۱39۶( تواف��ق نامه ای برای بازگش��ت 
پناهجویان روهینگیا ب��ه خانه های خود امضا کردند. 
بر اساس این توافق روند بازگشت مسلمانان روهینگیا 
به تدریج انجام خواهد ش��د درحالی که دو کشور باید 
امنیت، س��المت و کرامت آنه��ا را تامین کنند.اما این 
توافق به دلیل فراهم نش��دن شرایط مناسب از سوی 

دولت میانمار اجرایی نشده است.
دولت میانم��ار با روهینگیایی ها همانند مردمانی فاقد 
ملّی��ت و بی خانمان برخ��ورد می کند و به آنها تابعیت 
نمی ده��د. روهینگیایی ها با محدودیت های س��فت و 
سختی از جمله محدودیت در جابجایی، دسترسی به 

امکانات پزشکی و آموزشی مواجه هستند.

نیمچهگزارش

خوشحالم ضد صهیونیستم
نخس��ت وزیر مال��زی از این که وی را ف��ردی ضد صهیونیس��تی می دانند ابراز 

خشنودی کرد
 ماهاتیر محمد، نخس��ت وزیر مالزی، روز چهارش��نبه طی سخنانی در دانشگاه 
کلمبیا از اظهارات ضد صهیونیستی خود در گذشته دفاع کرد و تعداد یهودیان 
کشته شده در هولوکاست را زیر سؤال برد.وی در پاسخ به سؤال یکی از مخاطبان 
گف��ت: »من از حق خود در آزادی بیان اس��تفاده می کن��م. چرا من نمی توانم حرفی 
علیه یهودیان بزنم در حالی که افراد زیادی حرف های ناخوش��ایندی درباره من و مالزی 
می زنند و من تا کنون هیچ اعتراضی نکرده ام؟ » نخس��ت وزیر مالزی از این که به وی 
برچس��ب ضد صهیونیستی زده شده است، ابراز خش��نودی کرد.وی درباره تعداد اعالم 
ش��ده یهودیان کشته شده گفت: »چه کس��ی این تعداد را تعیین کرده است؟ کسی که 

موافق آن است یک رقم می دهد و کسی که مخالف است رقم دیگری اعالم می کند.«

هیچگاه اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت
نخست وزیر پاکس��تان با اعالم اینکه این کشور هیچگاه رژیم صهیونیستی را به 
رس��میت نخواهد شناخت گفت تشکیل دولت مس��تقل فلسطین تنها راه حل 

موجود برای حل این مسئله فلسطین است.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان، تاکید کرد اسالم آباد هیچگاه رژیم صهیونیستی 
را به رس��میت نخواهد ش��ناخت.او در این باره: موضع اس��الم آباد در قبال اسرائیل 
تغییر نکرده و ش��ایعات برخی رس��انه های غربی در این باره فاقد اعتبار است. نخست 
وزیر پاکس��تان با بیان این موضوع که این کشور همچنان بر موضع »محمد علی جناح«، 
بنیانگذار جمهوری اس��المی پاکستان، در قبال رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغالگر بودن 
این رژیم پابرجاس��ت افزود: تش��کیل دولت مستقل فلس��طین تنها راه حل موجود برای 
حل این مس��ئله فلسطین اس��ت. برخی منابع صهیونیس��تی از رویکرد پاکستان به رژیم 

صهیونیستی سخن گفته بودند اما مقامات این کشور بارها این ادعا را رد کرده اند. 

ژاک شیراک درگذشت
ژاک شیراک رئیس جمهوری پیشین فرانسه در سن ۸۶ سالگی درگذشت.

شیراک که از سالهای ۱99۵ تا ۲۰۰۷ رئیس جمهوری فرانسه بود، یک منتقد 
برجس��ته جنگ عراق محسوب می شد.  مخالفت قاطعانه فرانسه با حمله تحت 
حمایت آمریکا به عراق در س��ال ۲۰۰3 موجب شد تا محبوبیت و تایید عمکرد 
ش��یراک در میان فرانسوی ها به 9۰ درصد افزایش یابد.شیراک یک هفته پیش 
از حمله ائتالف تحت امر آمریکا به عراق در س��ال ۲۰۰3 گفته بود: جنگ همیش��ه 
آخرین گزینه است. همواره اثبات ناکامی ها و بدترین راه حل است چون مرگ و بدبختی 
به همراه می آورد. از ش��یراک که بیش از ۴3 س��ال در عرصه سیاست فعالیت می کرد به 
عنوان » بولدوزر« و » قاتل رقبا« یاد شده بود. برخی از یاستمداران نیز گفته بودند که 
ش��یراک اصالتا ش��خصیتی ضد آمریکایی داشت. شیراک در س��ال ۱93۲ به دنیا آمد و 

فرزند یک مدیر بانک بود. 

علی تتماج 

افغانستان سرزمینی اس��ت که در طول چند دهه اخیر رنگ 
آرامش ندیده اس��ت. زمانی اش��غالگری انگلیسی ها و پس از 
آن جنگ داخلی و حکومت کمونیس��ت ها و جنگ با شوروی 
س��ابق، زمانی جنگ و درگیری بر س��ر حاکمی��ت طالبان و 
القاع��ده و از س��ال ۲۰۰۱ نیز با حضور نیروه��ای آمریکایی 
و ناتو عمال افغانس��تان به س��رزمین درد و رنج��ی بی پایان 

مبدل ش��ده است. س��رزمینی که به گفته بسیاری از ناظران 
سیاسی و اس��تراتژیک موقعیت ژئوپولتیک این کشور موجب 
ش��ده تا چشم طمع نظام سلطه به دنبال ویران سازی و عدم 
آبادانی این س��رزمین باشد. نکته قابل توجه در روند تحوالت 
افغانستان آنکه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز با 
حضور ۱۴ نامزد برگزار می ش��ود. در این انتخابات 9 میلیون 

نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.
در همین حال مقام های افغان اعالم کردند از روز پنجش��نبه 
در کاب��ل محدودیت های��ی برای حمل و نق��ل ایجاد کرده اند 
ت��ا از بروز حمالت انتحاری جلوگیری کنند و بر این اس��اس 
عب��ور و مرور کامی��ون در خیابان های پایتخت ممنوع ش��ده 
اس��ت اقدامی که خود بیانگر بی اعتمادی به وضعیت امنیتی 
اس��ت که می تواند چالش��هایی را در روز انتخابات به همراه 

داشته باشد. 

ای��ن انتخابات در حالی برگزار می ش��ود ک��ه از مدت ها قبل 
برگزاری آن مطرح ش��ده بود ام��ا به دالیل امنیتی و البته در 
جریان بودن روند صلح میان دولت مرکزی و طالبان به تعویق 
افتاد. بر این اس��اس ابهامات بسیاری در باب برگزاری صحیح 
انتخابات ایجاد ش��ده بس��یاری از ناظران از احتمال انفجارها 
و درگیری ه��ای خونین در این روز س��خن گفته اند. حال این 
سوال مطرح می ش��ود که این انتخابات چه تاثیری بر آینده 
افغانس��تان خواهد داش��ت و ایا می تواند زمینه ساز امنیت و 
ثبات در این کش��ور ش��ود؟ هر چند که برگزاری انتخابات به 
عنوان بخش��ی از راهکار سیاس��ی می توان ضامن بسیاری از 
تحوالت باشد و حتی فرایند های تصمیم گیری را تا حدودی 
تغییر دهد اما مس��ئله افغانستان با سایر کشورهای ک تفاوت 
دارد و آن وضعی��ت جنگی اس��ت که از س��ال ۲۰۰۱ در این 
کشور حاکم شده است. هر چند مردم و دولتمردان افغانستان 

تالش بس��یاری دارند تا امنیت و ثبات پایدار را برقرار سازند 
اما عملکردهای مس��تقیم و غیر مستقیم کشورهای حاضر در 
این کشور و بویژه سیاسی کاری و منفعت طلبی شخصی آنها 

موجب شده تا عمال ثباتی بر این کشور حاکم نشود. 
 آمریکا و متحدانش هنوز اقدامی برای اجرای وعده های خود 
به افغانس��تان ص��ورت نداده اند در حالی ک��ه به خاطر منافع 
سرمایه دارانش��ان بویژه در حوزه مواد مخدر و نیز اهدافی که 
در منطق��ه دنبال م��ی کنند اجازه تحقق اس��تقالل و آزادی 
واقعی به این کش��ور داده نمی شود و همواره با بحران سازی 
به دنبال س��لطه خود هس��تند. با توجه به این شرایط راهکار 
نهایی افغانس��تان پایان دادن ب��ه حضور نیروهای خارجی در 
این کش��ور اس��ت. آنچه مطالبه مردم افغانس��تان در فردای 
حضور در انتخابات اس��ت تحقق این مهم اس��ت که می تواند 

امنیت و ثبات را به این کشور بازگرداند. 

یادداشت

افشای ابعاد تازه ای از رسوایی 
اوکراین گیت ترامپ 

در چالش��ی جدی��د ب��رای ترامپ کنگ��ره آمریکا مت��ن کامل 
ش��کایت نامه یک مقام سابق این کشور جهت رسیدگی به زد و 
بند تلفنی میان روسای جمهور آمریکا و اوکراین را منتشر کرد.

این افش��اگر که یک مقام امنیتی س��ابق کاخ سفید است، در 
پی نگرانی از ارتباط تلفنی ترامپ با زلنسکی و  دادن »قولی« 
به او، به بازرس��ی کل جامعه اطالعاتی آمریکا مراجعه کرده و 

شکایتی 9 صفحه ای را تنظیم کرده است.
دو و نیم هفته پیش از طرح این شکایت، ترامپ با »ولودیمیر 
زلنسکی« همتای اوکراینی خود به صورت تلفنی صحبت کرده 

بود. این تماس تلفنی در حال حاضر تحت تحقیق و بررس��ی 
دموکرات ه��ای کنگره قرار گرفته اس��ت. دموکرات ها در حال 
تحقیق ب��ر روی تالش ترامپ و »رودل��ف جولیانی« وکیل او 
ب��رای متقاعد ک��ردن دولت اوکراین جهت کم��ک به انتخاب 
مجددش در انتخابات سال ۲۰۲۰ هستند.ترامپ روز پنجشنبه 
در حساب شخصی توئیتر خود در رابطه با این اتهامات نوشت: 
»تقریب��اً هربار که با رهبری خارج��ی تلفنی صحبت می کنم، 
می دانم که اف��راد زیادی ممکن اس��ت از آژانس های مختلف 
آمریکای��ی در حال گوش دادن به آن هس��تند، اگر نخواهم به 
افرادی که در کشور دیگر همین کار را می کنند اشاره کنم«.

ب��ا این حال در پی افزایش فش��ارها برای انتش��ار متن مکالمه 
تلفنی ترامپ و زلنس��کی، کاخ سفید چهارشنبه شب بخشی از 
آن را منتشر کرد. بر اساس این متن، ترامپ با اشاره به شرکت 

»کرود استرایک« که مسئول تحقیق در مورد هک سرور حزب 
دموکرات آمریکا بود، از زلنسکی می خواهد در مورد سرور این 
شرکت تحقیق کند. او البته در این مورد توضیح بیشتر نمی دهد. 
ترامپ به زلنس��کی گفته است: »می خواهم به ما لطفی کنی... 
آن س��روری که می گویند اوکراین دارد... می خواهم دادس��تان 
کل با شما یا آدم های شما تماس بگیرد و ته و توی این قضیه 
را دربیاوری... هر کاری که می توانی بکنی. خیلی مهم است که 

اگر امکانش هست، این کار را انجام دهی«.
زلنسکی می گوید: »ش��خصا به شما می گویم که همین اخیرا 
یکی از دس��تیاران من با آقای جولیانی صحبت کرده و بسیار 
امیدواریم که آقای جولیانی بتواند به اوکراین سفر کند. زمانی 
که س��فر کند، ب��ا او دیدار خواهیم داش��ت«. ترامپ س��پس 
مس��تقیما به پرونده پسر بایدن اش��اره می کند: »مسئله دیگر 

اینکه حرف های زیادی در مورد پسر بایدن هست. اینکه بایدن 
تحقیق��ات را متوق��ف کرده و خیلی ه��ا می خواهند بدانند که 
قضیه چیست. در این مورد هرکاری که بتوانی همراه دادستان 
انجام بدهی، فوق العاده است. بایدن راه افتاده و با تکبر به همه 
گفت��ه که جلوی تحقیقات را گرفته اس��ت. اگر بتوانی در این 
مورد کاری کنی«. در پاس��خ، زلنسکی با اشاره به اینکه حزب 
او در پارلمان اکثریت را به دس��ت آورده و دادستان کل بعدی 
اوکراین منتخب او خواهد بود، به ترامپ اطمینان داده اس��ت 
که پرونده فرزند بایدن را به دقت بررسی کند. این رسوایی در 
حالی برای ترامپ رقم خورده اس��ت که در ادامه سیاست های 
ضد حقوق بشری دولت آمریکا دیروز طی بیانیه ای اعالم کرد 
ک��ه تعداد پذیرش پناهندگان این کش��ور در س��ال ۲۰۲۰ به 

شدت کاهش خواهد یافت.

فردای انتخابات 

انصاراهلل بار دیگر به ابوظبی هشدار داد  

پایان روزهای صبر یمن در برابر تجاوز گری امارات 

روز سرنوشت ساز افغانستان پای صندوق رای
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز با حضور ۱۴ نامزد برگزار می شود. 

در این انتخابات 9 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند.
کمیس��یون مستقل انتخابات افغانس��تان از آمادگی کامل برای برگزاری این 
انتخابات خبر داده اس��ت. وزارت کش��ور افغانستان نیز اعالم کرده که تدابیر 
الزم برای حفظ امنیت رای دهندگان به اجرا در آمده اس��ت. کارزار انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان که از ۶۰ روز قبل آغاز شده بود، چهارشنبه شب 
به پایان رسید. کمیسیون ش��کایات انتخابات افغانستان می گوید که در این 

مدت 9۰ فقره شکایت مردم از نامزدهای مختلف به آنها رسیده است.
براس��اس قانون انتخابات افغانس��تان ۴۸ س��اعت قب��ل از رای گیری »دوره 
س��کوت« اس��ت که در آن نامزده��ا حق تبلی��غ انتخاباتی ندارن��د. در آغاز 
پیکارهای انتخاباتی برخی از نامزدها و ش��ماری از مردم به دلیل پیش��رفت 
در روند گفت وگوهای آمریکا و طالبان به برگزاری انتخابات شک داشتند اما 
زمان��ی که دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا، از لغو دیدارش با رهبران 
طالبان خبر داد، برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان حتمی شد 
و پیکارهای انتخاباتی نامزدها نیز ش��دت یافت. در همین حال در حالی که 
تنها ساعاتی به برگزاری انتخابات مانده است، مقام های افغان اعالم کردند از 
روز پنجش��نبه در کابل محدودیت هایی برای حمل و نقل ایجاد کرده اند تا از 
بروز حمالت انتحاری جلوگیری کنند و بر این اس��اس عبور و مرور کامیون 

در خیابان های پایتخت ممنوع شده است.
گروه طالبان هش��دار داده که روند انتخابات ریاس��ت جمهوری افغانستان را 
مخت��ل و نیروهای امنیتی و مراکز رای ده��ی را مورد حمله قرار خواهد داد. 
وزارت کش��ور افغانس��تان در واکنش به این هش��دار می گوی��د که به »هیچ 

تروریستی« اجازه اخالل این روند را نمی دهد.

رژیم آل خلیفه همچنان ناقض اصلی حقوق بشر 
رژیم بحرین همچنان در راس فهرست کشور های ناقض حقوق بشر در میان 

کشور های شورای همکاری خلیج فارس قرار دارد
مرکز بین المللی حمایت از حقوق بش��ر و آزادی ها، عضو ائتالف دادگاه بین 
المللی کیفری، اعالم کرد بحرین همچنان در راس فهرست کشور های ناقض 

حقوق بشر در میان کشور های شورای همکاری خلیج فارس قرار دارد.
این مرکز در شش��مین گزارش س��االنه خود درباره کش��ور های عضو شورای 
هم��کاری خلیج فارس تاکید کرد با وجود عضویت بحرین در ش��واری حقوق 
بشر سازمان ملل در نیویورک، این مسئله تاثیری بر سیاست های آن در تعامل 
با پرونده حقوق بش��ر نداش��ته وهمچنان از ناقضان حقوق بشر است به طوری 
که این کش��ور در صدر فهرست کشور های ناقض حقوق بشر در میان اعضای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس قرار دارد. در این گ��زارش که دوره زمانی یکم 
ژوئی��ه ۲۰۱۸ تا 3۰ ژوئن س��ال ۲۰۱9 )۱۰ تیر 9۷ تا 9 تیر 9۸( را پوش��ش 
می دهد، آمده است اقدام شاه بحرین در صدور قانون مبارزه با تروریسم که علیه 
مخالفان، فعاالن و مدافعان حقوق بشر اجرا می شود، از بارزترین اقدامات نقض 
حقوق بش��ر در این کشور اس��ت که در کنار ادامه بازداشت کودکان و رفتار با 
آنان مانند افراد بزرگسال که مغایر با قانون بین المللی است، پیروی از سیاست 
مصونیت از مجازات، محرومیت زندانیان سیاس��ی در زندان ها از دس��تیابی به 

کمترین حقوقشان و نیز ادامه بازداشت خانگی افراد اعمال می شود.
الزم به ذکر اس��ت وزارت کش��ور بحری��ن ۶ نفر را به علت دع��ا کردن برای 
سالمتی روحانی برجسته بحرینی در شب عاشورا بازداشت کرد. برخی منابع 
اعالم کردند وزارت کشور بحرین شش نفر از شهروندان بحرینی را به علت دعا 
برای آیت اهلل ش��یخ عیسی قاسم، روحانی برجسته بحرینی، پس از اقامه نماز 

در مسجدی در منامه در شب دهم ماه محرم )شب عاشورا( بازداشت کرد.

مصر در جمعه رهایی و انقالب مردم
مردم مصر با ش��عار »جمعه رهایی و انقالب مردم« پس از اقامه نماز جمعه 

در شهرهای مختلف این کشور به خیابان ها آمدند.
تظاهرات ضد دولتی در ش��هرهای مصر در میان تدابیر شدید امنیتی و طبق 
دعوت قبلی آغاز شده و تا کنون تصاویر اعتراضات از شهرهای قنا، االقصر و 
الجیزه منتشر شده است. به نوشته الجزیره، نیروهای امنیتی تمامی راههای 
منته��ی به می��دان التحریر قاهره ب��ه عنوان نماد انقالب ۲۰۱۱ را مس��دود 
کرده اند. همچنین ایس��تگاههای متروی »انور سادات«، »جمال عبدالناصر« 
و »احمد عرابی« در قاهره از س��اعاتی پیش تعطیل ش��ده و رفت و آمد در 

خیابان های قاهره به شدت کاهش یافته است.
عبدالفتاح السیس��ی در بدو ورود به قاهره در واکنش به دعوت به اعتراضات 
گسترده در مصر گفته بود که هیچ نگرانی بابت اعتراضات ندارد و اگر بخواهد 
میلیون ها نفر به طرفداری از وی به خیابان ها می آیند. در همین حال بسیاری 
از مغازه های مش��رف به میادین بزرگ نیز به دستور نیروهای امنیتی تعطیل 
ش��ده و با این حال اعتراضات پس از اقامه نماز جمعه از خیابان های کوچک 

آغاز شده است و اکنون جریان دارد.
ب��ه گفته مرک��ز غیردولتی حق��وق اجتماعی و اقتصادی مص��ر از زمان اولین 
اعتراضات که روز جمعه گذش��ته در خیابان های قاهره و چند ش��هر دیگر به 
وقوع پیوست تا کنون نزدیک به ۲۰۰۰ نفر بازداشت شده اند. این تظاهرات از 
روز جمعه گذش��ته آغاز شده و به دعوت احزاب سیاسی قرار است در روزهای 
آتی نیز ادامه یابد. اعتراضات پس از آن آغاز شد که فردی به نام »محمد علی« 
تاجر و هنرمند مصری که می گوید سال ها با ارتش مصر همکاری کرده و اکنون 
در اسپانیا به سر می برد، ویدئوهایی از ساخت کاخ های بزرگ ریاست جمهوری 

و همینطور فساد درون ارتش و خانواده السیسی منتشر کرد.

گزارش

همزم��ان با اعالم اعزام نیروه��ای جدید امارات 
ب��ه یمن، عضو دفتر سیاس��ی انص��اراهلل یمن به 
امارات هش��دار داد از هرگونه تش��دید تنش در 

یمن خودداری کند
عضو دفتر سیاس��ی جنب��ش انص��اراهلل یمن به 
امارات هشدار داد از هرگونه تشدید تنش در یمن 
خودداری کن��د چرا که قدرت تحم��ل ضربه در 
خاک خود را ندارد.محمد البخیتی درباره تازه ترین 
جزئیات مربوط به لشکرکش��ی جدی��د امارات به 
یمن گفت: ش��ماری از م��زدوران اماراتی پس از 
پایان آموزش های نظام��ی از پایگاه عصب اریتره 
بازگشته اند تا در تعز پیشروی هایی کسب کنند. 
هدف امارات از این اقدام، محکم کردن جای پای 
خود در تعز است. ما به امارات توصیه می کنیم از 
تشدید تنش ها خودداری کند چرا که این کشور 
قدرت تحمل ضربه در عمق خاک خود را ندارد و 
مهلتی که در اختیار دارد اندک است. متجاوزان از 
کش��تی ها و بنادر غیر نظامی برای اهداف نظامی 
استفاده می کنند. امارات باید از استان های جنوبی 
و منطقه س��احل عقب نش��ینی کند. کشور های 
متجاوز همیش��ه از کش��تی های غیرنظامی برای 
انتق��ال نیرو های خ��ود اس��تفاده می کنند و این 

مسئله امنیت دریانوردی را تهدید می کند.

وی اف��زود: هرگون��ه تش��دید تنش ها از س��وی 
متج��اوزان با پاس��خ گس��ترده و محک��م مواجه 
خواهد ش��د. بانک اهداف ب��رای هدف قرار دادن 
عمق خاک عربس��تان و امارات آماده است، ولی 
در ح��ال حاضر تصمیم به متوقف کردن حمالت 
است. ما به امارات هشدار می دهیم از ایجاد تنش 
خودداری کن��د در غیر این صورت عمق خاکش 
هدف قرار خواهد گرفت و این کشور اوضاع بسیار 
شکننده ای دارد. منابع آگاه از ورود بیش از ۱۰۰۰ 
نیروی مورد حمایت امارات به همراه تجهیزات به 
سواحل یمن خبر دادند. به گفته منابع این نیروها 
فورا بعد از ورود به بندر المخا به جبهه های جنگ 
در اس��تان تعز منتقل ش��دند. همچنین امارات 
تجهیزات نظامی و س��الح های زیادی را نیز وارد 
یمن کرده اس��ت. ورود نظامیان اماراتی به یمن 
همزمان با حمالت گس��ترده ائتالف س��عودی به 
مناطق مختلف یمن انجام ش��ده اس��ت. به گفته 
منابع ائتالف سعودی بیش از ۲۰۰ حمله را انجام 

داد که به کشته شدن ده ها یمنی منجر شد.
در همین ح��ال نیروهای ارتش یم��ن در ادامه 
عملیات مقابله با تجاوز مزدوران ائتالف سعودی 
در مرزهای شمال غرب یمن چهار فروند موشک 
»زلزال یک« به مواضع آنها شلیک کرده و سیزده 

نفرش��ان را هم در یک عملی��ات تک تیراندازی 
کش��تند. رزمندگان ارتش و کمیته های مردمی 
چهار موش��ک »زلزال ۱«  را به سمت مواضع و 
تجمعات مزدوران س��عودی  در جبهه »حیران« 

در استان مرزی حجه شلیک کردند.
خب��ر دیگر آنکه معاون وزیر امور خارجه انگلیس 
در ام��ور تجارت بی��ن الملل در جلس��ه پارلمان 
اعت��راف کرد دولت این کش��ور به طور غیرقانونی 
به ائتالف تحت رهبری سعودی ها سالح فروخته 
اس��ت. دولت انگلیس اعتراف ک��رد پس از حکم 
دادگاه انگلیس مبنی بر ممنوعیت فروش س��الح 
به ائتالف سعودی ها توسط دولت انگلیس، حداقل 
دوب��ار از این قانون تخطی کرده اس��ت. »الیزابت 
ت��راس« معاون وزیر امور خارجه انگلیس در امور 
تجارت بین الملل در جلسه پارلمان روز پنجشنبه 
در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان »حزب ملی 
اس��کاتلند« به دو مورد عقد ق��رارداد غیرقانونی 

فروش سالح به ائتالف سعودی اذعان کرد.
در ای��ن می��ان وزارت دف��اع آمریکا از ارس��ال 
تجهی��زات دفاع��ی ب��ه عربس��تان س��عودی به 
منظ��ور تقوی��ت پدافند هوایی این کش��ور خبر 
داد. س��خنگوی وزارت دفاع آمریکا پنجش��نبه 
اع��الم کرد به منظ��ور تقویت پدافند موش��کی 

عربس��تان سعودی و محافظت از زیرساخت های 
نظامی و غیرنظامی حس��اس، به این کشور یک 
فروند س��امانه پاتریوت، ۴ سامانه راداری و ۲۰۰ 
نیروی زمینی ارس��ال می کند. صندوق حمایت 
از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( درباره 
بازماندن سه میلیون و پانصد هزار کودک یمنی 
از ادامه تحصیل به سبب پیامدهای ادامه جنگ 

افروزی سعودی ها و متحدانشان هشدار داد.
صندوق یونیس��ف از مسئوالن آموزش و پرورش 
در سراسر یمن خواست تا با یکدیگر تالش کنند 

و راه حلی فوری برای تامین حقوق همه معلمان 
و کارکنان بخش تعلیم و تربیت بیابند تا کودکان 
بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند. این صندوق 
جامع��ه بین المللی و طرف های کمک کننده و 
ش��رکای دخیل در امر رش��د و توسعه خواست 
تا از معلم��ان حمایت کنند و جلوی حمالت به 
تاسیسات آموزشی و معلمان را بگیرند. به گفته 
منابع یمنی، نزدیک به ۲۰۰۰ مدرس��ه به طور 
کلی ی��ا جزئی از زمان آغ��از تجاوزگری ائتالف 

سعودی به یمن آسیب دیده است.


