
 آمری�کا:  تازه ترین بررسی صورت گرفته سازمان 
موسوم به "کهنه سربازان جنگ افغانستان و عراق" 
نش��ان می دهد تعداد زیادی از سربازان آمریکایی به 
خودکش��ی فکر می کنند. بر اساس این بررسی, ۴۴ 
درصد سربازان آمریکایی از زمان پیوستن به ارتش، 
به خودکش��ی فکر می کنند. دو سوم این افراد )۶۲ 
درصد( گفتند دستکم یک کهنه سرباز را می شناسند 
که در جنگ های صورت گرفته بعد از یازده سپتامبر 

خودکشی کرده است. 
 بحرین: سازمان " صلح برای دموکراسی و حقوق 
بشر " از مقامات بحرین خواست حقوق زنان مدافع 
حقوق بش��ر را به رسمیت بشناسند و همه زنانی که 
در این کشور به دلیل دیدگاههای سیاسی و فعالیت 
های حقوق بشری زندانی شده اند را آزاد کنند.دولت 
بحرین از س��ابقه بازداشت و تحت تعقیب قراردادن 
زن��ان مدافع حقوق بش��ر و فعال در حوزه سیاس��ی 
برخوردار است و آنها ) زنان سیاسی و مدافع حقوق 

بشر ( هنوز هم در سیبل ) هدف ( قرار دارند.
 فرانس�ه: منابع خب��ری از تیران��دازی در داخل 
محوطه یک مسجد در پاریس و مجروح شده حداقل 
یک نفر خبر داده اند. در این مس��جد که در منطقه 
»دو رو تنگر« واقع اس��ت هن��گام تیراندازی 15نفر 
حضور داش��تند که گفته می ش��ود یک نف��ر از آنها 

مجروح و به بیمارستان منتقل شده است.
 سودان: کاروان حامل نخست وزیر سودان، صبح 
امروز در ش��مال ش��رق خارطوم، مورد س��وء قصد 
قرار گرفت. پایگاه خبری »اس��کای نیوز« به نقل از 
ش��اهدان عینی از انفجار در شمال شرق »خارطوم« 
پایتخت س��ودان خبر داد. در این انفجار دو خودرو 
هدف قرار گرف��ت که یکی از آنه��ا حامل »عبداهلل 
حمدوک« نخس��ت وزیر س��ودان بود اما وی آسیبی 
ندی��د و تنها ی��ک نفر در جریان ای��ن انفجار، دچار 

جراحت سطحی شد.
 لیبی: منابع خبری اط��اع دادند که دولت مصر 
ب��ا جذب عناصر لیبیایی یگان عملیات دریایی برای 
حمله به کشتی های ترکیه در دریای مدیترانه تشکیل 
داده اس��ت. دهها نیروی لیبیایی برای حضور در این 
یگان دریایی جذب ش��ده اند تا مانع ورود کمک های 
تس��لیحاتی و لجستیکی ترکیه برای کمک به دولت 

وفاق ملی لیبی از طریق دریای مدیترانه شوند.
 چین: درپی شلیک سه پرتابه کره شمالی به سمت 
دریای ژاپ��ن، وزرات امور خارجه چین از طرف های 
درگیر درخواس��ت کرد به گفت وگ��و و رایزنی برای 
رس��یدن به صلح پایدار ادامه دهند.»گنگ شوانگ« 
سخنگوی وزارت امور خارجه چین از همه طرف های 
درگیر درخواس��ت کرد رایزنی ها و گفت وگوها را تا 
رس��یدن به صلحی پایدار در شبه جزیره کره ادامه 

دهند.

تکرار بحران سازی آمریکا در سوریه

نظامیان آمریکایی حاضر در ش��مال سوریه، مسیر 
ی��ک کاروان نظامی روس را بس��ته و از حرکت آن 

ممانعت کردند.
 منابع محلی در شمال سوریه می گویند یک کاروان 
گشت روسیه قصد عبور از میدان »تل تمر« را داشت 
که با ممانعت نظامیان آمریکایی مواجه شد.خبرنگار 
»نورث پرس« از شمال سوریه گزارش داد: »گشت 
آمریکایی از حرکت کاروان نظامی بزرگ روس که 
مشغول حمل تجهیزات نظامی از میدان تل تمر بود، 
جلوگیری کرد. کاروان روسیه به سمت قامشلی در 
حرکت ب��ود«. خبر دیگر آنک��ه وزارت دفاع ترکیه 
از س��فر هیأت روس��ی به آنکارا ب��رای ادامه دادن 
مذاک��رات درخصوص وضعیت س��وریه و آتش بس 
در ادلب خبر داد. به نوش��ته خبرگزاری »آناتولی« 
در این بیانیه آمده اس��ت: »دی��دار با هیأت نظامی 
روس��ی که در چارچوب توافق حاصل شده در روز 
پنجم مارس ۲۰۲۰ است، در تاریخ دهم مارس در 
آنکارا انجام می شود«. مرکز آشتی روسیه از هشت 
مرتبه نقض آتش بس توس��ط گروه های تروریستی 
در اس��تان ادلب طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد تا 
از زمان ش��روع آتش بس در پنجشنبه شب گذشته 
این تعداد به 33 بار افزایش یافته باش��د. یک مقام 
ارش��د نظامی روسیه تاکید کرد که گشت زنی های 
پلیس نظامی این کش��ور در مرز س��وریه با ترکیه 
ادامه خواهد داش��ت.»اولگ ژوراولف« رئیس مرکز 
آشتی روسیه در سوریه اعام کرد که پلیس نظامی 
روسیه به گش��ت زنیهای خود در مرز سوریه و در 

استانهای حلب، رقه و حسکه ادامه خواهد داد.

نیمچه گزارش

امیدوار به بازگشت سوریه به اتحادیه عرب 
وزیر خارجه لبنان در گفت وگو با روزنامه ای س��عودی اعام کرد، امید دارد 
ک��ه در نشس��ت آینده اتحادیه عرب بر روی بازگش��ت س��وریه به اتحادیه 
عرب توافق ش��ود. »ناصیف حتی« بر ادامه سیاست »بی طرفی« توسط این 
کش��ور تأکید کرد و گفت، بیروت دنبال تقویت روابط مشترک با کشورهای 
عربی بر اس��اس احترام به حاکمیت است.وی در مصاحبه با روزنامه سعودی 
»الشرق االوس��ط« تصری��ح کرد: اختاف ی��ا همگرایی در برخی مس��ایل پدیده ای 
طبیعی اس��ت و ما در راس��تای از بین بردن این اختافات کار خواهیم کرد... اجازه 
نخواهیم داد که این اختافات منجر به تشویش بر روابط مبتنی بر دوستی و منافع 
مش��ترک شود. حتی درباره بازگش��ت سوریه به اتحادیه عرب و عزم برخی کشورها 
برای طرح این موضوع در نشس��ت آینده اتحادیه عرب در الجزائر گفت: امید اس��ت 

که توافقی عربی درباره این امر رخ دهد.

پشت پرده تعطیلی مراکز آموزشی عربستان
افشاگر اسرار پشت پرده خاندان آل سعود اعام کرد شیوع ویروس کرونا تنها 
بهانه ولیعهد س��عودی برای تعطیل کردن مدارس و دانشگاه های عربستان 
است. مجتهد، افشاگر اسرار پشت پرده خاندان آل سعود، در حساب کاربری 
خود در توئیتر نوشت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به بهانه 
ش��یوع ویروس کرونا مراکز آموزش��ی را تعطیل کرده اس��ت و این در حالی 
اس��ت که او برای روزهای آتی برنامه هایی تدارک دیده اس��ت.او در توئیتی نوشت: 
”توقف تحصیل )در عربس��تان( در چارچوب تدابیر دیگری صورت گرفت که اعام 
نشده است و ارتباطی با کرونا ندارد. بیشتر این تدابیر، تدابیر امنیتی است و به نظر 
می آید بن سلمان در چند روز آینده برای یک مسئله تدارک می بیند.“ الزم به ذکر 
است طی رزو های گذشته و همزمان با وخامت حال ملک سلمان، پادشاه عربستان، 

محمد بن  سلمان ، ۲۰ شاهزاده عربستانی را دستگیر کرده است. 

صف آرایی هم حزبی پیشین در برابر اردوغان
»علی باباجان« عضو پیش��ین حزب عدالت وتوس��عه )ح��زب حاکم ترکیه( 
می گوید فردا تاس��یس حزب جدید خود را اع��ام می کند. باباجان، که در 
زمان خدمت دولتی خود منصب های مختلفی از جمله معاون نخست وزیری 
و وزارت اقتص��اد را در کارنامه دارد، در مصاحبه با ش��بکه »فاکس  تی وی « 
گفت فرم های تاس��یس حزب جدید را رس��ماً به وزارت کشور ترکیه تحویل 
می ده��د. وی در این باره توضیح داد: »ما نام ح��زب را در آیین رونمایی از آن، در 
روز چهارش��نبه اعام می کنیم. ما با ۹۰ عضو مؤسس آن ]طی دو روز اخیر[ جلسه 
داشتیم. ما امروز تمام اسناد مرتبط را ثبت کردیم و کمیته ]حزب[ ما با درخواست 
رس��می به وزارت کش��ور خواهد رفت«. روند جدا ش��دن  هم حزبی های اردوغان و 
تاسیس حزب جدید در حالی ادامه دارد که چند ماه پیش نیز »احمد داووداوغلو« 

نخست وزیر پیشین ترکیه حزب جدیدی به نام »آینده« را تاسیس کرد.

اسالم ستیزی به بهانه 
ملی گرایی

مل��ی گرایی یا به عبارتی ناسیونالیس��م واژه ای اس��ت که 
به کرات در ادبیات سیاس��ی جهان به کار برده می ش��ود. 
واژه ای که در مواردی به میهن پرس��تی، استقال خواهی 
تعبیر و در مواقعی نیز به معنای رفتارهای نژادپرس��تانه و 
خودبرتر بینی است که نمود آن را در عملکرد دولتمردان 
سفید پوس��ت در جوامع غربی علیه سیاه پوستان و سرخ 
پوستان و ساکنان بومی این سرزمین ها مشاهده می شود. 

این احس��اس ملی گرایی در مواقعی می توان مثبت بوده و 
زمینه ساز استقال و آزادی کشورها و حتی پایان سلطه و 
استعمار علیه ملت ها شود چنانکه برخی بر این عقیده اند 
که نظام سلطه با بیان مسئله جهانی سازی به دنبال حذف 
روحیات ملی گرایانه در کش��ورها برای تحقق اس��تعمار و 

سلطه گری است.
 آنچه در باب احساس��ات ملی گرایانه در میان ملت ها در 
عصر حاضر مش��اهده می ش��ود بهره گیری دولت ها بویژه 
در جوامع غربی برای اس��ام ستیزی و مقابله با مسلمانان 
اس��ت که ب��ه ترویچ رفتارهای نژادپرس��تانه منجر ش��ده 
اس��ت. در کشورهای اروپایی اکنون با عنوان ملی گرایی و 
حفظ فرهنگ غربی علیه مس��لمانان و آداب اسامی اقدام 
می ش��ود چنانکه در فرانس��ه محدودیت های گس��ترده ای 

علیه مس��لمانان و مبلغان مساجد وضع شده و چنان ادعا 
می گردد که برای حفظ ملی گرایی  مانع از فعالیت مبلغان 
اسامی در این کشور می شوند. همین روحیه ضد اسامی 
در بسیاری از کشورهای اروپایی همچون انگلیس ، آلمان 
و هلند و... مش��اهده می شود که مقابله با فعالیت مساجد 
و حت��ی اعمال محدودیت علیه دختران و زنان مس��لمان 
در م��دارس و فعالیت های اجتماعی نمودی از آن اس��ت. 
این رون��د آمریکا نیز ادام��ه دارد چنانکه ب��ه بهانه حفظ 
هویت آمریکایی از ورود مهاجران به این کشور جلوگیری 
و بس��یاری بازداشت و روانه زندان ها ش��ده اند. نکته قابل 
توجه آنکه طی هفته های اخیر همین ملی گرایی بهانه ای 
برای اس��ام ستیزی در هند ش��ده است چنانکه دولت به 
نخس��ت وزیری مودی که اقدام به تصوی��ب قانون جدید 

تابعیت کرده اس��ت در برابر جنای��ات جریان های رادیکال 
به اس��م ملی گرایی هندی علیه مس��لمانان سکوت کرده 
اس��ت. رفتاری که می رود تا به یک فاجعه انسانی در هند 
مبدل ش��ود. با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت آنچه 
در صحنه جهانی بویژه در کشورهای غربی و شرکای آنها 
نظیر هند روی می دهد آن اس��ت که به بهانه ملی گرایی، 
در ایعاد گس��ترده ای اسام س��تیزی در حال شکل گیری 
که نتیجه آن تش��دید محدودیت ها علیه مسلمانان در این 
جوام��ع و در مواردی مانند هند قتل عام مس��لمانانی که 
تنها گناه آن درخواس��ت برای حق حیات است آن هم در 
سرزمینی که قرن ها اس��ام دین برتر و زبان فارسی زبان 
رسمی آنها بوده است که تحت سلطه استعمار انگلیس هر 

دوی این مولفه ها از این کشور به تاراج رفت.

یادداشت

گزارش

بحران سیاس��ی در افغانستان که 1۹ سال است در اشغال از 
چشیدن طعم آزادی محروم است ادامه دارد چنانکه سپیدار 
و ارگ در حالی برای برگزاری مراسم تحلیف به طور جداگانه 
آماده می ش��وند که مذاکرات متوال��ی آمریکایی ها با عبداهلل 

عبداهلل با شکست روبرو شده است.
پس از س��اعت ها گفت وگو میان س��اکنان ارگ و سپیدار با 
یکدیگر، اما این مذاکرات به نتیجه ای نرس��یده و قرار است 
»غنی« مراس��م تحلیف خود را در ارگ با حضور شماری از 
س��فرا و نمایندگان کشورهای خارجی برگزار کند.همچنین 
عبداهلل نیز بر اساس آنچه که سپیدار اعام کرده بود، مراسم 

تحلیف خود را به طور جداگانه برگزار می کند.
مراسم تحلیف ریاست جمهوری اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
که قرار بود صبح امروز در ارگ و سپیدار برگزار شود، به تعویق 
افتاد.آمادگی ها برای برگزاری هر دو مراس��م امروز دوشنبه، 
1۹ حوت، در ارگ ریاس��ت جمهوری و قصر سپیدار گرفته 
شده است.گفته می ش��ود دیپلمات های کشورهای خارجی 
از جمل��ه زلمی خلیلزاد فرس��تاده ویژه آمری��کا برای صلح 
افغانستان از روزهای گذش��ته تاکنون مشغول میانجیگری 

برای حل این اختافات میان غنی و عبداهلل بوده اند.
تنش ه��ا میان دو ط��رف زمانی اوج گرفت که کمیس��یون 
انتخابات محمد اش��رف غنی را به عن��وان رییس جمهوری 
جدید برن��ده انتخابات اعام کرد.س��اعاتی پس اعام نتایج 
عبداهلل عبداهلل در ی��ک کنفرانس خبری اعام کرد که یک 
حکومت فراگیر را ش��کل خواهد داد. این در حالی است که 
تنها چند کشور معدود پیروزی اشرف غنی را به وی تبریک 
گفتند اما کش��ورهای دیگر خواهان حل بح��ران انتخاباتی 
شدند.ریاس��ت اجراییه افغانس��تان تاکید کرد ک��ه تنها راه 

ب��رون رف��ت از بحران باطل کردن آرای جعلی اس��ت و وی 
دیگر مصالحه نخواهد کرد.وی در توئیتی نوش��ت: هیچکس 
نباید تعهد ما برای دموکراس��ی واقعی و عزم ما برای برپایی 
حکومت قانون را دس��ت کم بگیرد. سابقه ازخودگذشتگی و 
مصالح ما نباید بهانه ای به دست کسی بدهد که هر چیزی را 
بدون چون و چرا قبول کنیم. باطل کردن تمام آرای جعلی 
راه برون رفت )از بحران( است. خبر دیگر از افغانستان آنکه 
وزیر دفاع افغانس��تان اعام کرد، اگر طالبان حماتش را در 
روزهای آتی موقف نکند، نیروهای این کشور دست به حمله 

می زنند. اس��داهلل خالد، وزیر دفاع افغانستان گفت: نیروهای 
افغانستان به دستور محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری و بر 
اس��اس توافق صلح موضع دفاع��ی  گرفته اند اما اگر طالبان 
حماتش را پیش از پایان هفته جاری پایان ندهد، نیروهای 

ما به این دشمن هر جای کشور که باشد، حمله می کنند.
هفتم مارس س��ال جاری میادی، ش��ش عض��و طالبان در 
درگیری با افس��ران پلیس محل��ی در والیت لغمان واقع در 
ش��رق افغانس��تان کش��ته و 1۰ تن دیگر نیز زخمی شدند.

ش��نبه گذش��ته، طالبان و واش��نگتن توافق صلحی را امضا 

کردند که ش��امل خروج نیروهای خارجی از افغانس��تان در 
1۴ م��اه آتی در ازای تضمین تبدیل نش��دن این کش��ور به 
پناهگاهی امن برای تروریس��ت ها می شود. با وجود امضای 
این توافق، طالبان اخیرا اعام کرد، در پی امتناع دولت کابل 
از آزادی 5۰۰۰ زندانی طالبان دست به حمات بیشتر علیه 
نیروهای افغان می زند. در این میان گروه طالبان اظهار کرد، 
برگزاری مذاکرات صلح با دولت افغانستان طی روزهای آتی 
به دلیل برگزاری مراس��م تحلیف دو رقیب جایگاه ریاس��ت 
جمهوری این کشور در روز دوشنبه نامحتمل است. طالبان 
همچنین از این دو رقیب درخواست کرد به جای این کار بر 
پایان دادن به جنگ متمرکز باش��ند. آمریکا در تاش است 
تا دولت افغانستان را به سمت مذاکره با طالبان که قرار است 
امروز  برگزار ش��ود، سوق دهد اما تهدید تشکیل دولت های 
م��وازی در این کش��ور روند پایان دادن ب��ه جنگی که جان 
ده ها هزار تن را گرفته، در خطر می اندازد. حال در شرایطی 
ک��ه عبداهلل عب��داهلل، یک��ی از نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمهوری افغانس��تان پیروزی اش��رف غنی، رییس جمهور 
این کش��ور را در انتخابات نپذیرفته اس��ت و هر دوی آن ها 
در تدارک برگزاری مراسم تحلیف خود برای امروز، دوشنبه 
هستند، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان به رویترز گفته: 
فکر نمی کنیم آنان بتوانند برای مذاکرات بین افغانی در 1۰ 
مارس )فردا( آماده ش��وند زی��را اختاف نظرهایی میان این 
سیاس��تمداران وجود دارد که حتی به برگزاری دو مراس��م 
تحلیف انجامیده اس��ت.وی افزود: به ج��ای تحلیف از آنان 
می خواهیم بر مذاکرات بین افغانی متمرکز ش��وند. ما از آنان 
می خواهیم اختاف نظرهای داخلی را کنار بگذارند، تحلیف 

را متوقف کنند و در راستای صلح کار کنند.

س��عودی که بویژه در دوره حاکمیت خاندان س��لمان به 
مهره ای برای تحقق اهداف ضد فلس��طینی آمریکا مبدل 
ش��ده اکنون با مجازات فلس��طینی های حامیان مقاومت 
این روند را ادامه می دهد چنانکه سخنگوی حماس اقدام 
رژیم سعودی در محاکمه شخصیت های فلسطینی و اردنی 
مقیم عربس��تان را به دلیل حمایت از مس��ئله فلس��طین 
محکوم کرد.  دادگاه کیفری س��عودی محاکمه شماری از 
ش��هروندان اردنی و فلسطینی مقیم عربستان را آغاز کرد.
این افراد که از قریب به نه ماه پیش بازداش��ت ش��دند از 
شخصیت های آکادمیک، پزشک، مهندس و غیره هستند 
که عربس��تان اتهام هایی مربوط به دریافت اموال از طریق 
نامشروع و تاسیس نهادهایی فاقد مجوز به آنها وارد کرده 
است.»عبدالماجد الخضری« ساکن نوار غزه تایید کرد که 
برادرش »محمد« 81 ساله از مقامات ارشد حماس و پسر 
او »هانی« امروز برای نخس��تین بار از زمان بازداشتش��ان 
در آوریل ۲۰1۹ در دادگاه کیفری عربستان حاضر شدند. 
الخضری گفت: »دادگاه دو اتهام وابستگی به یک سازمان 
تروریس��تی و جمع اموال به آنها وارد کرده است«.حماس 
در نهم س��پتامبر ۲۰1۹ بازداشت الخضری و فرزندش در 
عربس��تان را تایید کرد و گفت الخضری به مدت قریب به 
دو دهه مسئول مدیریت روابط حماس با عربستان بوده و 
پس��ت های کلیدی دیگری را نیز در کادر رهبری حماس 
داشته که به همراه تعداد دیگری از اتباع فلسطینی مقیم 
عربستان بازداشت شدند.»حازم قاسم« سخنگوی حماس 
در گفت وگو با شبکه المیادین اقدام رژیم سعودی در آزاد 
نکردن شخصیت های فلسطینی از زندان های عربستان و 
محاکمه آنها را محکوم و تقبیح کرد.این مقام حماس گفت: 
»وظیفه ملی و عربی عربستان ایجاب می کند که این افراد 
را تکریم کند نه اینکه به این شیوه آنها را محاکمه کند«. 

جنبش جهاد اس��امی محاکمه ۶8 فلس��طینی، اردنی و 
سعودی را به اتهام حمایت از مسأله فلسطین محکوم کرد. 
»احمد المدلل« عضو ارشد جهاد اسامی اعام کرد: این 
محاکمه ها در راس��تای توطئه هایی است که علیه مسأله 
فلس��طین چیده می ش��ود تا مانع پروژه عربی و اسامی 
بیدارکننده برای مقابله با توطئه صهیونیستی-آمریکایی 
شود، توطئه ای که مسأله فلسطین را هدف گرفته و دنبال 
تجزیه امت و س��رقت توانایی های آن است.»ماهر مزهر« 
عضو کمیته مرکزی جبهه مردمی برای آزادی فلس��طین 
هم اعام کرد، این محاکمات مردود و جنایتکارانه است و 
هدف آن محاصره و بستن دهانهاست.»اسعد ابو شریعه« 
دبیرکل جنبش مجاهدین اعام کرد، این محاکمه دلیل 
توطئه محمد بن س��لمان علیه فلسطین است. »بسام ابو 
شریف« مش��اور »یاسر عرفات« رئیس پیشین تشکیات 
خودگردان هم گفت، محاکمه فلس��طینی ها در سعودی 
آخرین برگ فاش ش��ده از س��ند همراهی نظام سعودی 
با رژیم صهیونیس��تی بود. »احمد المحیسن« سخنگوی 
کنفرانس مردمی فلس��طینی ها در خارج هم به الرس��اله 
گفت، عمق راهبردی ملت فلسطین، امت عربی و اسامی 
و دوس��تداران عدالت و انس��انیت است و امید به سعودی 
ای��ن بود که حامی ملت فلس��طین باقی بماند. همچنین 
داوود ش��هاب از س��ران جنبش جهاد اسامی فلسطین 
گف��ت، در هیچ مذاکره ای، مس��ئله خلع س��اح مقاومت 
مطرح نش��ده و گروههای مقاومت نیز به دنبال، پیشرفته 
کردن تجهیزات نظامی خود هس��تند. همچنین همزمان 
با تحرکات س��رکوب گرایانه س��عودی علیه فلسطینی ها 
خبر می رس��د وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیس��تی از 
ممنوعیت دیدار اس��رای فلس��طینی با خانواده هایشان به 

دلیل بیماری »کرونا« خبر داد. 

 وزیر اطاع رسانی دولت نجات ملی یمن ضمن انتقاد از 
عملکرد فرس��تاده ویژه سازمان ملل در این کشور، گفت: 

»مارتین گریفیتس« به دنبال تجزیه یمن است.
»ضیف اهلل الشامی« وزیر اطاع رسانی دولت نجات ملی 
یمن به ش��دت از عملکرد »مارتین گریفیتس« فرستاده 
ویژه س��ازمان ملل متحد در این کش��ور انتقاد کرد. وی 
تأکید کرد: مارتین گریفیتس در یمن همس��و با انگلیس 
عمل می کند.الش��امی در ادامه س��خنانش اظهار داشت: 
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در یمن به دنبال تجزیه 
این کشور است. وزیر دولت نجات ملی یمن تصریح کرد: 
گریفیتس در حال حاضر به فریبکاری متوسل شده است، 
زیرا در هیچیک از مأموریت های خود در یمن موفقیتی به 
دست نیاورده است. خبر دیگر آنکه شهر ساحلی »المخا« 
در اس��تان تعز که تحت کنت��رل نیروهای مورد حمایت 

ام��ارات اس��ت از بیم نفوذ صنعا ش��اهد موج بازداش��ت 
غیرنظامیان است.نیروهای تحت حمایت امارات در شهر 
س��احلی »المخا« در اس��تان تعز در غرب یمن موجی از 
بازداشت ش��هروندان را در این منطقه به راه انداخته اند.

یک مقام دولتی در اس��تان تعز که خواس��ت نامش فاش 
نش��ود به خبرگزاری آناتول��ی ترکیه گف��ت:» نیروهای 
امنیتی تحت حمایت امارات شش نفر از شهروندان المخا 
را بازداشت و شماری دیگری را تحت تعقیب قرار دادند«.

به گفت��ه وی این اتفاق ب��ه دنبال تظاهرات روز ش��نبه 
صیادان محلی در واکنش به توقیف قایق هایش��ان توسط 
نیروه��ای امنیتی و ممانعت از فعالیت صید در المخا رخ 
داده اس��ت. نیروهای تحت حمایت امارات صیادان المخا 
را مته��م کرده اند که به عنوان هس��ته های خفته به نفع 

طرف های دشمن کار می کنند.

سیاس��ت پذیرش منفعت طلبانه پناه جویان از جنگ به 
عن��وان نیروی کار جوان در اروپا ادامه دارد دولت آلمان 
می گوی��د اتحادیه اروپا قص��د دارد حدود 15۰۰ کودک 

پناهجوی گرفتار در مرز ترکیه-یونان را بپذیرد.
با ت��داوم بحران پناهجویانی که در م��رز ترکیه با یونان 
گرفتار ش��ده اند، آلمان و اتحادیه اروپ��ا به فکر پذیرش 
تعدادی از ک��ودکان در میان آنها افتادند.دولت آلمان با 
ص��دور بیانیه ای اعام کرد: »اروپا در حال بررس��ی یک 
راهکار انسانی ]برای بحران پناهجویان از سمت ترکیه[ 
برای تش��کیل ائتافی جهت پذیرش کودکان ]پناهجو[ 
اس��ت«. برلین در این بیانیه تصری��ح کرد که قصد دارد 
با مش��ارکت در طرح پذیرش 1۰۰۰ ت��ا 15۰۰ کودک 
پناهج��و، به یونان و اتحادیه اروپا کمک کند.به نوش��ته 
دویچه ول��ه، این تصمیم بع��د از دیدار »آن��گا مرکل« 

صدراعظ��م آلمان به اعضای کابین��ه ائتافی برلین برای 
بررسی وضعیت پناهجویان در مرزهای اروپا در بحبوحه 

شیوع گسترده ویروس کرونا اتخاذ شده است.
 رئیس کمیسیون اروپا در آستانه دیدار با رئیس جمهوری 
ترکیه از آنکارا خواست تا پناهجویان را از مرز یونان عقب 
بکشد. »اورزال فون در الین« رئیس کمیسیون اروپا قرار 
اس��ت امروز با »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهوری 
ترکی��ه، دی��دار و در خصوص بحران جدی��د پناهجویان 
و س��رازیر ش��دن س��یل جدید آوارگان به سمت اروپا با 
وی رایزن��ی کند. بعد از ب��اال گرفتن تنش میان ترکیه و 
س��وریه، آنکارا مجوز حرکت پناهجویان حاضر در ترکیه 
به س��مت مرزهای اروپا را صادر کرد اما نیروهای مرزی 
یون��ان از ورود مهاجران به خاک این کش��ور جلوگیری 
کردند و درگیری هایی نیز میان دو طرف به وجود آمد.
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غنی و عبدهللا هر دو مراسم تحلیف بر گزار کردند

افغانستان سرزمینی با دو رئیس جمهور

عربستانبرایخوشخدمتیبهمعاملهقرنآمریکاتقالمیکند

محاکمه حامیان فلسطین در دادگاه های سعودی
گریفیتس مجری طرح تجزیه یمن

اروپا قربانگاه کودکان پناه جو


