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اریتره: دولت اریتره از توطئه آژانس اطالعات مرکزی 
آمریکا )سیا( و س��ازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی 
)موساد( برای براندازی نظام حکومتی این کشور خبر 
داد. وزارت اطالع رس��انی اریت��ره در بیانیه ای از تالش 
س��یا و موساد برای براندازی نظام حکومتی این کشور 
خبر داد. در این بیانیه آمده اس��ت: »ادله و ش��واهدی 
وجود دارد که دس��ت داشتن س��یا و موساد در تالش 
برای براندازی نظام حکومتی اریتره را تأیید می کند«.

مراکش: کمپین مراکشی تحریم اسرائیل خواستار تحریم 
پنجمی��ن کنفرانس »رهبران ج��وان« به خاطر احتمال 
مشارکت رژیم صهیونیستی در آن شد. کمپین غیردولتی 
مراکش برای تحریم رژیم صهیونیستی که با نام اختصاری 
»BDS« شناخته می ش��ود، با صدور بیانیه ای از جوانان 
کش��ورش خواس��ت، پنجمین دور کنفران��س »رهبران 
جوان« را که قرار است اواسط ماه جاری میالدی در شهر 

»الصویره« این کشور برگزار شود، تحریم کنند.

قطر: وزیر خارجه قطر بر حمایت از سومالی به منظور 
تش��کیل دولت فدرال و ایجاد س��ازمان های اجرایی، 
قانونگذاری و موسس��ات ملی تأکید کرد. »محمد بن 
عبدالرحمن آل ثان��ی« وزیر خارجه قطر گفت که در 
نشس��ت وزرای تیم تماس س��ازمان همکاری اسالمی 
در خصوص س��ومالی که در دوحه برگزار شد، اهمیت 
تکمیل دس��تآوردهایی که در س��ومالی حاصل شده، 

مورد تأکید قرار گرفت.

کره جنوبی: س��خنگوی دولت کره جنوبی اعالم کرد 
که »م��ون جائه این« رئیس جمهور ک��ره جنوبی روز 
دوشنبه مذاکرات س��طح باالیی را برای حل عمیق تر 
مناقش��ات سیاس��ی و تجاری با ژاپن در دیدار با »آبه 
شینزو« نخس��ت وزیر ژاپن پیش��نهاد کرد. »کو مین 
جونگ« س��خنگوی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی 
در بیانیه ای گفت که این دو رهبر، در حاشیه نشست 
سازمان همکاری های جنوب شرق آسیا )آسه آن( در 

بانکوک، مذاکره یازده دقیقه ای داشتند.

پاکس�تان: با توجه به ادامه تظاهرات حزب جمعیت 
علمای اس��الم، مقامات وزارت کشور پاکستان تصمیم 
گرفتند پلیس اسالم  آباد پایتخت این کشور را با 9 هزار 
نیروی ضد ش��ورش تقویت کنند. این در حالی است 
که نخست وزیر پاکس��تان اعالم کرده اعتراض حزب 
»جمعیت علمای اس��الم« و عده ای مخالف، دولت را 
برکنار نمی کند و تا زمانی که مخالفان قوانین را زیر پا 

نگذارند مانع برپایی تظاهرات آنها نخواهیم شد.

ذرهبین

کودکانافغانچیزیجزجنگنمیدانند
س��ازمان بین المللی حمایت از ک��ودکان در بیانیه ای 
اع��الم کرد تلف��ات کودکان افغان در س��ال جاری در 
بس��یاری از مناطق افغانس��تان ادامه داش��ته و حتی 

افزایش نیز یافته است.
 save( ک��ودکان  از  حمای��ت  بین الملل��ی  س��ازمان 
children( در بیانیه ای اعالم کرد: یک نسل کامل از 
کودکان افغانستان چیزی جز جنگ نمی دانند و آینده 
صلح آمیز افغانستان به حمایت و آموزش کودکان این 
کشور بس��تگی دارد.براساس بیانیه سازمان بین المللی 
حمایت از کودکان، در س��ه س��ال گذش��ته ۱۲۵۰۰ 
ک��ودک افغان ب��ر اثر جن��گ و انفجار در افغانس��تان 
کش��ته و زخمی شدند که شش��صد کودک فقط بر اثر 
انفجار های کنار جاده ای جان خود را از دست داده اند.

طبق این بیانیه، تلفات کودکان افغان در س��ال جاری 
در بس��یاری از مناطق افغانس��تان ادامه داشته و حتی 
افزایش نیز یافته است.این سازمان از طرف های درگیر 
در جنگ افغانس��تان خواسته اس��ت که از وارد کردن 
تلفات بر کودکان جلوگیری کنند. کمیسیون حقوق بشر 
افغانستان نیز چندی قبل از افزایش ۲۶ درصدی تلفات 
کودکان افغان در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل خبر داد. الزم به ذکر است سازمان ملل 
اعالم کرد که طی چهار سال گذشته به اثر خشونت ها 
در افغانس��تان، نزدیک به ۳ هزار و ۵۰۰کودک کشته و 
بیش از 9 هزار کودک دیگر زخمی ش��ده اند. در چهار 
س��ال گذش��ته بیش از ۱۴ هزار مورد »تخلف جدی« 
در برابر کودکان در افغانس��تان به ثبت رس��یده است.
آنتونیو گوترش دبیر کل س��ازمان ملل نیز با اش��اره به 
این گزارش »سطح هش��دار دهنده« خشونت در برابر 
کودکان در افغانس��تان را محکوم کرد. به گفته سازمان 
مل��ل، آمار تلفات کودکان در جریان س��ال های ۲۰۱۵ 
میالدی تا ۲۰۱۸ میالدی تقریباً یک سوم تمام قربانیان 
غیرنظامی در افغانس��تان را تشکیل می دهد. این آمار، 
افزایش ۸۲ درصدی در مقایس��ه ب��ا دورۀ زمانی چهار 
سال پیش از آن را نشان می دهد.بر اساس گزارش این 
نهاد بین المللی، تلفات کودکان ناشی از حمالت هوایی 
از سال ۲۰۱۵ تا کنون به شکل قابل مالحظه ای افزایش 
یافته است. در این گزارش آمده است که یک هزار و ۴9 
کودک از س��ال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ قربانی حمالت هوایی 

شده و از این جمله، ۴۶۴ کودک کشته شده اند.

نیمچهگزارش

تشدیدسرکوبگریبنسلمان
س��ازمان دیده بان حقوق بشر از تشدید سرکوب ها و اقداماتی که با هدف خفه 
کردن مخالفان و منتقدان در عربستان به ویژه در دوره محمد بن سلمان انجام 

می شود به شدت انتقاد کرد.
س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر اعالم کرد: تشدید س��رکوب در دوره محمد بن 
س��لمان به اصالحات در عربس��تان ضربه می زند. اقدامات س��رکوبگرانه و موارد 
فراوان نقض حقوق بش��ر وجود دارد. مقامات س��عودی بس��یاری از روش��نفکران و 
متفکران و فعاالن بارز اصالحات در عربستان را در دوره محمد بن سلمان به بند کشیده 
اند. اگر عربستان به دنبال اصالحات واقعی است نباید فعاالن برجسته را در بند کشد و 
رفتار بدی با آنها داش��ته باش��د. الزم به ذکر است جنایات سعودی در یمن نیز همچنان 
ادامه دارد چنانکه یحیی س��ریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعالم کرد تنها طی ۴۸ 

ساعت، بیش از ۱۵۰ حمله هوایی علیه استانهای صعده و حجه صورت گرفته است.

پلوسیعقلشراازدستدادهاست
ترامپ با گفتن این جمله که پلوسی به خاطر استیضاح کردن او عقلش را از دست 
داده توصیه کرد که رئیس مجل��س نمایندگان به خانه اش در »جهنم کالیفرنیا« 
بازگردد. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران پس از بازگش��ت به کاخ س��فید از 
نیویورک گفت: نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا عقلش را از دست 
داده؛ صادقان��ه بگویم او باید به سانفرانسیس��کو، کالیفرنی��ا و همان جایی که آمده، 
برگردد. کالیفرنیا دارد به جهنم می رود. رئیس جمهوری  آمریکا ادامه داد: مردم کالیفرنیا 
بی خانمان شده اند و کسی به آنها توجهی نمی کند، کل خیابان ها پر از سرنگ معتادان است 
و اقیانوس آرام را زباله ها فراگرفته است. اوضاع خیلی خراب است. اما تمام فکر و ذکر پلوسی 
استیضاح من است. اما او استیضاح نمی خواهد. می دانید چه کسانی استیضاح می خواهند؟ 
آنهای��ی که این حزب را می گردانند، چپ افراطی. افش��ای مت��ن مکالمات ترامپ با رئیس 

جمهور اوکراین دموکرات ها را برای تحقیقات استیضاح ترامپ جدی کرد.

تحویلالبشیربهدادگاهبینالمللی
دولت ائتالفی س��ودان موافقت خود را با تحویل »عمر البش��یر« رئیس جمهوری 
س��ابق این کش��ور به دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی یا دیوان بین المللی 
کیفری اعالم کرد. »نیروهای آزادی و تحول س��ودان« )اف اف س��ی( موسوم به 
»دولت ائتالفی« این کشور اعالم کرد که همه اعضای این ائتالف از جمله »ابراهیم 
الش��یخ« رییس »حزب کنگره« سودان موافقت کردند، بعد از تکمیل دادگاه ها در 
این کشور البشیر رئیس جمهوری مخلوع را به دیوان بین المللی کیفری تحویل دهند. 
ش��یخ در یک کنفرانس خبری در خاطوم گفت که دولت ائتالف در این خصوصی منعی 
نمی بیند و چنانچه البش��یر بخواهد از زیر بار احکام دادگاه سودان شانه خالی کند، قطعا 
در دادگاه بین المللی جنایتکاران جنگی مس��تقر در الهه هلند محاکمه خواهد ش��د.۲۲ 
فروردین امس��ال بود که دیوان بین المللی کیفری بعد از خلع البشیر از ریاست جمهوری 

سودان از مقامات این کور خواسته بود او را تحویل این نهاد بین المللی دهند.

علی تتماج 

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه برای دیداری رس��می 
راهی چین می ش��ود. وی قرار است امروز در شانگ های مرکز 
پمپیدو را افتتاح کند. وی برای دیدار دوباره با شی جینپینگ 
و لی که چیانگ نخس��ت وزیر چین روز چهارش��نبه به پکن 
می رود. این س��فر در حالی صورت می گی��رد که ماکرون در 

نخستین س��فر خود به چین در اوایل سال ۲۰۱۸, وعده داد 
دس��ت کم یک بار در س��ال به این کشور سفر کند. حال این 
سوال مطرح می شود که اهداف ماکرون از این سفر چیست و 
تا چه میزان روابط دو کش��ور به سمت گسترش پیش خواهد 
رف��ت؟ آنچه در باب این س��فر بیش از هر چیز مطرح اس��ت 
اهداف اقتصادی است. فرانسه در عرصه اقتصادی با چالشهای 
بس��یاری مواجه اس��ت که نتیجه آن را نی��ز در اعتراض های 
گس��ترده مردمی ط��ی ماه های اخیر در قال��ب جلیقه زردها 
می توان مش��اهده ک��رد. اه��داف اقتصادی این س��فر زمانی 
آش��کارتر می شود که  قرار اس��ت ۴۰ قرارداد میان دو کشور 
امضا ش��ود. نکته مهم در حوزه اقتصادی آن اس��ت که از یک 
س��و اروپا از جمله فرانسه با چالش تعریفه های آمریکا مواجه 

اس��ت و از سوی دیگر مناس��بات اقتصادی چین با آمریکا با 
چالش مواجه ش��ده اس��ت. در چنین ش��رایطی رویکرد اروپا 
و چین به توس��عه مناس��بات اقتصادی می تواند برای طرفین 
دارای منافع قابل توجهی باشد. البته نباید از نظر دور داشت 
که طرفین یکدیگر را رقیبی بزرگ برای منافع اقتصادی خود 
می دانن��د لذا این مناس��بات اقتصادی را نمی ت��وان به منزله 

کاهش تنش های سیاسی میان طرفین دانست. 
ام��ا این روابط با چالش��هایی نیز مواجه اس��ت و آن نوع رفتار 
کش��ورهای غربی برای باج خواهی از چین اس��ت. کشورهایی 
همچ��ون انگلی��س و فرانس��ه در کنار آمریکا ب��دون توجه به 
آنچه درون کشورهایش��ان می گ��ذرد از مدت ها پیش اقدام به 
دخالت های بحران س��از در امور داخل��ی چین در حوزه هنگ 

کنگ و تایوان کرده اند. رویه ای که در سفر ماکرون نیز احتمال 
تکرار آن وجود دارد چنانکه در حالی که کاخ الیزه اطمینان داده 
است امانوئل مکرون با صراحت مسئله حقوق بشر و همچنین 
اوضاع هنگ کنگ و منطقه مس��لمان نش��ین سین کیانگ را 
مطرح خواهد کرد، پکن در این زمینه به رئیس جمهور فرانسه 
هش��دار داد.دیپلمات چینی گفت: هنگ کنگ و سین کیانگ 
مس��ائل داخلی چین محسوب می شوند و بی ربط است که در 
دستور کار مسائل دیپلماتیک قرار بگیرد. این دخالت ها در امور 
داخل��ی چین مولفه ای خواهد بود که ب��ر روابط اقتصادی این 
کشور با فرانسه تاثیرگذار خواهد بود چنانکه سران چین بارها 
تاکید کرده اند که امنیت و یکپارچگی ملی کشورشان را هرگز 

قربانی منافع اقتصادی نخواهند کرد.

یادداشت

در حادثه انفج��ار نارنجک در نزدیکی مقر نیروهای امنیتی 
ش��هر »سرینگر« ایالت »جامو و کشمیر« هند، دستکم یک 
نفر جان خود را از دست داد و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدند.

دس��تکم ۱۵ نفر در حمله نارنجکی در شهر سرینگر زخمی 
که 9 نفر از آنها به بیمارس��تان منتقل شدند و حال دو نفر 
از آنها وخیم اعالم شده بود که ظاهراً یکی از زخمی ها جان 
خود را از دست داده است. پایگاه خبری »ای ان ای« نیز در 
این خصوص گ��زارش کرد که انفجار نارنجک در بازاری در 
جاده »موالنا آزاد« در سرینگر به وقوع پیوست که تعدادی 

در نتیجه آن زخمی شدند.
مقامات محلی می گویند که این دومین حمله تروریستی در 
این شهر ایالت »جامو و کشمیر« در ۱۵ روز اخیر به حساب 
می آید و روز گذش��ته رسانه های محلی گزارش کردند که  
پس از افزایش کش��تارها توسط ش��به نظامیان در کشمیر، 
بی��ش از ۱۰۰ کارگر مهاجر از ای��ن منطقه منتقل خواهند 
ش��د.اوایل ماه آگوست )اواس��ط مردادماه(، دولت هند، در 
اقدام��ی که با اعتراض گس��ترده در منطقه کش��میر روبرو 

ش��د، وضعیت خودمختاری این منطقه یا همان ماده ۳۷۰ 
قانون اساسی را لغو و اعالم کرد که به زودی استان جامو و 
کش��میر را به دو منطقه تحت کنترل مستقیم دولت فدرال 

تقسیم می کند.
خب��ر دیگر از هند آنک��ه جامعه اقلیت مس��لمانان هند در 
شهر آیودهیا واقع در ایالت اوتارپرادش این کشور در انتظار 
صدور حکمی از سوی دادگاه عالی درباره اختالف و مناقشه 
بر س��ر یک مسجد تخریب شده به دست هندوهای افراطی 
در س��ال ۱99۲ در این شهر هستند؛ اختالفی که بر روابط 
این مس��لمانان با اکثریت هندو س��ایه افکن��ده و آنها را در 
نگران��ی و اضطراب ق��رار داده اس��ت. دادگاه عالی هند ماه 
اوت بعد از مطرح ش��دن چندین پرونده تصمیم گرفت هر 
روز به اس��تدالل های مختلف در تالش برای حل مناقشه ای 
بر س��ر این ک��ه چه چیزی باید به روی خرابه های مس��جد 
تخریب ش��ده بابُری، متعلق به قرن شانزدهم، ساخته شود 
گوش کند؛ مس��جدی که در سال ۱99۲ توسط گروهی از 

افراطی های خشونت طلب هندو از بین رفت.

انفجار خونین کشمیر 
روس��ای جمهور کوبا و ونزوئال در یک نشس��ت مشترک با 
حضور بیش از ۱۳۰۰ فعال اجتماعی بر همبستگی دو کشور 
در مقابل اقدام��ات آمریکا تاکید کردن��د و اتهامات آمریکا 
مبنی بر دست داشتن آن ها در ناآرامی های کشور های دیگر 

را به سخره گرفتند.
»رائول کاس��ترو« رهبر حزب کمونیست کوبا، »میگل دیاز-
کانل« رئیس جمهور کوبا و »نیکالس مادورو« رئیس جمهور 
ونزوئال روز یکش��نه اعالم کردند که تحریم های آمریکا تنها 
باع��ث تقویت تصمیم و عزم راس��خ آن ها در همبس��تگی با 
همدیگر و حمایت از تغییرات اجتماعی در منطقه خواهد شد. 
این سه رهبر ریاست اختتامیه نشست کنفرانس همبستگی 
که در هاوانا و با حضور بیش از ۱۳۰۰ فعال اجتماعی عمدتاً 
از آمریکای التین برگزار شد، برعهده داشتند.این اجالس سه 
روزه با هدف بحث و رایزنی در مورد راه های شکست تهاجم 
تحت رهبری امپریالیستی آمریکا علیه دولت ها و جنبش های 

مترقی و سوسیالیستی، برگزار شد.
مادورو و دیاز-کانل جلس��ه اختتامیه را که به طور مستقیم 

از طریق تلویزیون دولتی پخش می ش��د با س��خره گرفتن 
اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه آن ها در پش��ت ناآرامی های 
کش��ور های دیگر ق��رار دارند یا مس��ئول دولت های چپگرا 
هس��تند به پای��ان رس��اندند.مادورو اتهامات مطرح ش��ده 
سازمان کش��ور های آمریکایی مبنی بر اینکه کوبا در پشت 
ناآرامی ها در ش��یلی ق��رار دارد، »احمقان��ه« خواند.رئیس 
جمهور ونزوئال در س��خنرانی طوالنی مدت و آتش��ین خود 
گف��ت: ای��ن دیکتاتوری قدیمی پینوش��ه )ژنرال آگوس��تو 
پینوش��ه، دیکتاتور س��ابق ش��یلی( و صندوق بی��ن المللی 
پول اس��ت. مردم حق دارند به دنبال جایگزین باشند.دیاز-
کانل نیز با اشاره آش��کار به ناآرامی ها در شیلی و انتخابات 
آرژانتی��ن گفت: آن ها م��ا را به حفظ و حمای��ت از انقالب 
بولیواری )ونزوئالیی( متهم می کنند ... این در حالی اس��ت 
که آن ها چشم ها، گوش و دهان خود را می بندند، تا نبینند، 
نش��نوند و تش��خیص ندهند آنچه را که مردم در خیابان ها 
فریاد می زنند: »نئو لیبرالیسم یک شکست اقتصادی و یک 

فاجعه اجتماعی است«.

همبستگی کوبا و ونزوئال در برابر آمریکا

چی��ن در عین حال که آماده اس��ت اس��تقبال 
گرمی از رئیس جمهور فرانس��ه داشته باشد به 
رئیس جمهور فرانسه هشدار داد در ناآرامی های 

هنگ کنگ مداخله نکند
 امانوئل ماکرون قرار اس��ت برای دومین س��فر 
خود به چین با موضوع تجاری وارد ش��انگ های 

پایتخت اقتصادی چین شود.
ماکرون در نخستین سفر خود به چین در اوایل 
سال ۲۰۱۸, وعده داد دست کم یک بار در سال 
به این کشور سفر کند.ژو جینگ یکی از مقامات 
عال��ی وزارت ام��ور خارج��ه چین گفت��ه بود ما 
همیشه بهترین ها را به دوستانمان ارائه می دهیم 
به ویژه اینکه این دوست از راه دوری آمده باشد. 
باید اس��تقبالی بسیار دوس��تانه و گرم از وی به 
عمل آید.بخش برجس��ته این دیدار مراسم شام 
سه ش��نبه زوج ریاست جمهوری چین و فرانسه 
اس��ت. باغ یو در شانگ های که به عنوان یکی از 
زیباترین مناطق چین ش��ناخته می شود به این 

منظور در نظر گرفته ش��ده است.شی جینپینگ 
رئیس جمهور چین به دنبال تقویت روابط خود با 
اروپایی ها آن هم در شرایطی است که اقتصادی 
کش��ورش با رک��ود رو به رو ش��ده بخاطر جنگ 
تجاری با آمریکا. این کشور همچنین از پنج ماه 
پیش باید با چالش هن��گ کنگ مقابله می کند 
که معترضان آن به س��لطه فزاینده چین بر این 
منطق��ه اعت��راض دارند.در حالی ک��ه کاخ الیزه 
اطمینان داده اس��ت امانوئل ماکرون با صراحت 
مس��ئله حقوق بش��ر و همچنین اوض��اع هنگ 
کنگ و منطقه مس��لمان نش��ین سین کیانگ را 
مط��رح خواهد کرد، پکن در این زمینه به رئیس 
جمهور فرانسه هشدار داد. دیپلمات چینی گفت: 

هنگ کنگ و س��ین کیانگ مسائل داخلی چین 
محسوب می شوند و بی ربط است که در دستور 

کار مسائل دیپلماتیک قرار بگیرد.
دیده بان حقوق بشر از ماکرون خواست بر رئیس 
جمهور چین برای تعطیلی اردوگاه های آموزشی 
سیاسی در س��ین کیانگ اعمال فشار کند. پکن 
در ای��ن اردوگاه ه��ا بیش از یک میلی��ون اویغور 
را نگه��داری می کند.امانوئل ماک��رون به محض 
ورود به ش��انگ های قرار اس��ت در مراسم شامی 
ب��ا حضور دیگر رهب��ران جهان به مناس��ب آغاز 
دومین نمایشگاه واردات شانگ های شرکت کند. 
این رویداد س��االنه را دولت چین راه اندازی کرده 
اس��ت تا تمایل خود را برای باز کردن بازار نشان 

دهد.دیپلمات چینی می گوید مذاکره میان چین و 
فرانسه در شرایطی که جهان با بحران های مکرر رو 
به روست و حمایت گرایی و یک جانبه گرایی رو 
به رشد است اهمیت بسیاری دارد.ژو می گوید در 
حالی که واشنگتن در هفته های اخیر هشدار های 
خود را در مورد تهدی��د راهبردی و ایدئولوژیکی 
که پکن دارد تش��دید کرده است، فرانسه و چین 
به عنوان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، به عنوان قطب های تمدن باید مس��ئولیت 
خود را برای پاسداری از شکوفایی و صلح جهانی 
برعهده بگیرند.ژان پیر کابس��تان چین شناس در 
دانشگاه هنگ کنگ می گوید هیچ تردیدی وجود 
ندارد که عملیات آمریکا چین را وادار کرده است 

که به فرانسه و همچنین آلمان و انگلیس نزدیک 
ش��ود. با این حال اروپایی ها ساده لوح هستند اگر 
فکر می کنند می توانند علیه امریکا با چین متحد 
شوند.وی تاکید کرد چین همچنان مشکلی برای 
س��ازمان جهانی تجارت، عامل ب��ی ثبات کننده 
دریای چی��ن جنوب��ی، تهدیدی علی��ه تایوان و 
قطبی استبدادی در برابر هنگ کنگ و ارزش های 
دموکراتیک ما باقی خواه��د ماند. نیروی دریایی 
چین و فرانس��ه در بهار گذشته در حادثه دریایی 
نزدی��ک تایوان رو در روی هم قرار گرفتند. ژو در 
مورد حضور فرانسه در منطقه اقیانوس آرام گفت: 
اگر فرانسه به دنبال ایفای نقش آشوبگر است، این 
چیزی نیس��ت که ما بخواهیم ش��اهد آن باشیم. 
رئیس جمهور فرانس��ه قرار اس��ت در شانگ های 
مرکز پمپیدو را افتتاح کند. وی برای دیدار دوباره 
با ش��ی جینپینگ و لی که چیانگ نخس��ت وزیر 
چین روز چهارشنبه به پکن می رود. قرار است به 
این مناسب ۴۰ قرارداد میان دو کشور امضا شود.

ترامپ از ناآرامی در کربال استقبال کرد

طرح تجزیه عراق با سناریوی سرنگونی دولت 
گزارش

موج س��واری بر مطالبات و اعتراض های آرام مردمی توس��ط 
دش��منان یکپارچگی عراق هر روز ابع��اد جدیدتری می گیرد 
چنانکه همزمان با اس��تقبال ترامپ از ناآرامی در کربال منابع 
خبری اع��الم کردند آمریکا قصد دارد دول��ت کنونی عراق را 

سرنگون کند و بدین ترتیب دست به تجزیه این کشور بزند.
در ادامه افش��ای اهداف آمری��کا در بهره برداری از مطالبات و 
اعترا ض های مردمی برای به آش��وب کش��اندن عراق، »حنین 
الق��دو« نماینده ائت��الف »البن��اء« در پارلمان ع��راق درباره 
طرح های جدید ایاالت متحده آمریکا علیه عراق هش��دار داد.

القدو ب��ه پایگاه خب��ری »المعلومه« گفت که »واش��نگتن با 
رهبران بلندپایه اهل تسنن در حال برنامه ریزی است تا مسئله 
]تش��کیل[ منطقه و تقسیم این کشور به مناطق ُسنی، ُکردی 
و ش��یعه را اجرایی کند«.وی تصریح کرد که در طرح آمریکا، 
منطقه ُسنی نش��ین، شامل اس��تان های االنبار و صالح الدین و 
بخش��ی از نینوی و دیاله خواهد بود.این نماینده عراقی گفت 
که »نیروهای ُکرد نیز حامی تالش رهبران ُس��نی برای ایجاد 
یک منطقه ُس��نی هستند تا با جدا ش��دن از عراق، دستاوری 
به دست آورند«. آمریکا صراحتا حامی تقسیم عراق به مناطق 
فرقه ای اس��ت و از طریق س��رنگون کردن دولت عبدالمهدی، 
تالش می کند که یک منطقه متعلق به اهل تسنن ایجاد کند.

ائتالف الفتح عراق نیز خبر داد که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
ب��ار دیگر تالش می کنند که بتوانند رفراندومی برای تش��کیل 
یک کشور ُکرد برگزار کنند و بدین ترتیب، چند استان شمالی 

عراق، از این کش��ور جدا شود. مردم عراق دور دوم اعتراضات 
خ��ود را از روز جمع��ه ۲۵ اکتبر آغاز کردن��د. عمده اعتراض 
مردم عراق، بهبود وضعیت معیشتی و مبارزه با فساد و اصالح 
س��اختار اداری بود.به محض آغاز این اعتراضات، بس��یاری از 
کارشناس��ان تأکید کردند که آمریکا، عربس��تان و امارات سه 

کش��وری هس��تند که از چند ماه پیش در ح��ال تدارک این 
تظاهرات هس��تند. در همین چارچ��وب رئیس جمهور آمریکا 
در صفح��ه توئیت��ر خود به اس��تقبال از اغتش��اش در اطراف 
کنس��ولگری ایران در شهر کربال رفت و دو مطلب منتشر شده 
در این باره توس��ط رسانه های وابس��ته به سعودی ها را بازنشر 

داد.رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اقدام ضد ایرانی خود، به 
مطالب منتش��ر ش��ده وبگاه »عرب نیوز« عربستان سعودی و 
»ایران اینترنشنال عربی« که پیشتر خبرهایی درباره وابستگی 
این رس��انه به ولی عهد سعودی منتشر شده بود، استناد کرده 
است. الزم به ذکر است معترضان در عراق، در دهمین روز دور 
دوم تظاهرات، میادین نفتی و پل های ارتباطی در ش��هرهای 
اس��تان های مختلف را از مهم ترین اهداف خ��ود قرار داد ه اند. 
معترضان در اس��تان  های جنوبی و مرکزی ع��راق، با افزایش 
دامن��ه اعتراض��ات خود در تالش هس��تند تا راه  ه��ای اصلی، 
نهاده��ای دولتی و تأسیس��ات انرژی را ببندن��د و مانع ورود 

کارمندان به محل کارشان شوند.
ب��ر خالف بغداد که در روز یکش��نبه ش��اهد دخالت نیروهای 
امنیتی و بازگش��ایی خیابان های اصلی بود، نیروهای امنیتی و 
ارتش این کشور در استان های جنوبی و مرکزی اقدام خاصی 
علیه معترضان انجام نداده اند. از ش��ش روز گذش��ته تاکنون 
تظاهرات کنندگان مقابل بندر ام قصر جنوبی و شمالی استان 
بصره تجمع و همچنین راه های منتهی به میدان نفتی مجنون 
را نیز مس��دود کرده اند.میدان نفتی مجن��ون واقع در جنوب 
عراق س��ومین میدان بزرگ نفتی جهان اس��ت که ذخایر آن 
به ۱۲.۶ ملیارد بش��که می رسد. در پی بسته شدن میدان های 
نفتی و تاسیس��ات ان��رژی، ثامر الغضبان وزی��ر نفت و معاون 
نخس��ت وزیر هشدار داد که بس��تن تاسیسات انرژی به مردم 

آسیب خواهد رساند.

کارنامه سفر به چین

در آستانه سفر ماکرون به چین صورت گرفت

هشدار پکن به رئیس جمهور فرانسه


