
 لبنان: معاون وزی��ر خارجه آمریکا در امور غرب 
آس��یا ضمن اعالم بررسی تحریم متحدان حزب اهلل 
توس��ط واش��نگتن، گفت به اجرای برخ��ی از این 
تحریم ه��ا در آینده نزدیک امیدوار اس��ت. »دیوید 
شنکر« معاون وزیر خارجه آمریکا در امور غرب آسیا 
می گوید دول��ت لبنان اکنون با چالش های بزرگ و 
بحران مالی و بهداش��تی روب��ه رو بوده و این نتیجه 

سوءمدیریت، فساد و تبعات جنگ سوریه است.

 تونس: صدها تونس��ی در شهرهای مختلف این 
کش��ور دس��ت به اعتراض زدند و خواستار اشتغال 
و توس��عه ش��دند. این اعتراضات جدید آزمایش��ی 
حقیق��ی برای الیاس الفخفاخ نخس��ت وزیر تونس 
اس��ت که دولتش در آس��تانه کنترل ویروس کرونا 
قرار دارد اما پیش بین��ی می کند با بدترین بحران 
اقتصادی ضمن افزایش تعداد بیکاران و آس��یب به 

بخش حیاتی گردشگری تجربه کند.

 نیجری�ه: ارت��ش نیجریه از نج��ات ۲۴۱ زن و 
کودک ربوده ش��ده توس��ط گروه تروریستی »بوکو 
حرام« خبر داد. »جان انینش��ی« سخنگوی ارتش 
نیجریه در بیانی��ه ای از نجات ۱۳۶ کودک و ۱۰۵ 

زن خبر داد.

 قطر: معاون وزی��ر خارجه قطر اعالم کرد، اخبار 
منتشر ش��ده درباره قصد این کشور برای خروج از 
ش��ورای همکاری خلیج فارس، ش��ایعات بی اساس 
است.خانم »لؤلؤه الخاطر« معاون وزیر خارجه قطر 
و س��خنگوی وزارت خارجه این کشور برخی اخبار 
منتش��ره مبنی بر قصد این کش��ور برای خروج از 
شورای همکاری خلیج فارس را تکذیب کرد و آنها 

را شایعات بی اساس خواند.

 روس�یه: نماینده روس��یه در س��ازمان امنیت و 
همکاری اروپا تاکید کرد که ش��بکه های اجتماعی 
آمریکایی به طورسیستماتیک و تحت کنترل دولت 
واش��نگتن صداهایی که خوشایند آمریکا نیست را 
سانسور می کنند. »الکس��اندر لوکاشویچ« نماینده 
روس��یه در سازمان امنیت و همکاری در اروپا شب 
گذش��ته در جریان یک نشس��ت آنالین با اعضای 
کمیته دائمی این س��ازمان، شبکه های فیس بوک، 
یوتی��وب و گوگل را متهم به سانس��ور رس��انه های 

جمعی که خوشایند آنها نیست کرد. 

هشدار به صلیب سرخ درباره بحران 
اسرای فلسطینی

همزم��ان با تش��دید جنایات صهیونیس��ت ها علیه 
اس��رای فلس��طینی، مرکز حمایت از حقوق بشر با 
ارس��ال یک نامه به کمیته بین المللی صلیب سرخ، 
مداخله فوری را برای نجات جان اسرای فلسطینی 

خواستار شد.
 مرکز حمایت از حقوق بش��ر درباره جنایات رژیم 
صهیونیس��تی علیه اس��رای فلس��طینی به کمیته 
بین المللی صلیب س��رخ، نامه ای ارس��ال کرد.این 
مرکز تأکید کرد که »نیروهای اشغالگر ]اسرائیلی[ 
از سیاس��ت اهمال کاری پزش��کی به عنوان ابزاری 
برای مجازات اس��رای زن و م��رد در زندانهای خود 

استفاده می کنند«.
 مدیری��ت زندانهای رژیم صهیونیس��تی، در انجام 
اقدامات پیش��گیرانه الزم برای حمایت از اس��را در 
برابر بیماریها همچنان طف��ره می رود.مرکز حقوق 
بش��ر خبر داد، »ابوغوش« اسیر زن فلسطینی یکی 
از صدها زن اس��یر و بیمار فلس��طینی در زندانهای 
رژیم صهیونیستی است که مشکالت آنان به خاطر 
سیاس��تهای این رژی��م همچنان ادام��ه دارد. خبر 
دیگر از جنایت صهیونیس��ت ها آنکه  یک مس��ئول 
فلس��طینی از ممانع��ت نیروه��ای رژیم اش��غالگر 
اس��رائیل از تکمیل عملیات بازسازی و مرمت حرم 

شریف ابراهیمی )ع( در شهر الخلیل خبر داد.
در این میان نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در س��خنان تحریک آمیز در خصوص اشغال کرانه 
باختری گفت که فلس��طینی ها »بای��د بپذیرند که 
ما حاک��م امنیتی منطقه به طور کامل هس��تیم«. 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص اشغال 
کرانه باخت��ری گفت: »۳۰ درص��د کرانه باختری 
الحاق خواهد شد«. نخست وزیر رژیم صهیونیستی  
در این خصوص گفت:  »اس��رائیل حاکمیت خود را 
ب��ر ۳۰ درصد کرانه باختری تحمیل خواهد کرد یا 

معادل ۵۰ درصد منطقه "ج"«.
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آمری��کا ای��ن روزها ب��ه صدر محاف��ل رس��انه ای در ابعاد 
اقتصادی، سیاسی، درمانی و امنیتی رسیده است. در حوزه 
اقتص��ادی آمار بیش از ۴۰ میلی��ون بیکار و دهها میلیون 
نیازمن��د کمک غذایی ب��ه دلیل بحران کرون��ا ، در حوزه 
سیاسی اختالفات گس��ترده میان ترامپ رئیس جمهور و 

جریان های دموکرات و جمهوریخواه، در حوزه بهداش��ت 
و درم��ان مبتال ش��دن بیش از یک میلی��ون آمریکایی به 
کرون��ا و م��رگ بیش از ۱۰۰ هزار نفر ب��ر اثر این ویروس 
رتبه ای انحصاری برای آمریکا به همراه داش��ته اس��ت. در 
ح��وزه امنیت��ی نیز این روزه��ا آمریکا ح��ال و روز خوبی 
ندارد که اعتراض های گسترده مردمی در اعتراض به قتل 
یک س��یاه پوست توس��ط پلیس فضای امنیتی این کشور 
را تحت الش��عاع قرار داده اس��ت. ای��ن وضعیت در حالی 
بر آمریکا حاکم اس��ت که در اقدام��ی قاغبل توجه دونالد 
ترام��پ رییس جمه��ور آمریکا امروز پنج ش��نبه با صدور 
فرمانی اجرایی فعالیت ش��بکه ه��ای اجتماعی را محدود 

خواهدکرد.
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا با انتشار در دو توییت 
اعالم کرد که رای دادن از طریق پس��ت در انتخابات پیش 
روی آمریکا به تقلب گسترده منجر می شود و امکان دارد 

صندوق های پس��تی به سرقت بروند. توئیتر پس از انتشار 
پستهای ترامپ یک برچسب راستی آزمایی زیر پست  قرار 
داد ک��ه با لینکی کارب��ران را در صورت تمایل به صفحات 
و مقاالت رس��انه های خبری مختل��ف درباره رای دادن از 
طریق پست در آمریکا هدایت می کرد. اما این اقدام توییتر 
به مذاق رییس جمهور آمریکا خوش نیامد و ضمن انتقاد 
ش��دید از توییتر ، این ش��بکه اجتماع��ی را به دخالت در 
انتخابات آمریکا متهم کرد. این اقدام از س��وی ترامپ در 
حال��ی صورت گرفته که چند نکته در قبال آن قابل توجه 
اس��ت. نخس��ت آنکه رفتار ترامپ را می توان نش��انه ای بر 
عصبانیت و ر عقالنیت در ساختار حاکم بر آمریکا دانست 
بگونه ای که آنها تاب تحمل هیچ گونه انتقاد و رفتار خالف 
خواس��ت خود را ندارند. در همین ح��ال این عصبانیت را 
می توان ناش��ی از شکست  آمریکا در مقابله با کرونا و البته 
تهدیدات آن برای اهداف انتخاباتی ترامپ دانست که وی 

را به س��مت رفتارهای رادیکال و غیر منطقی س��وق داده 
اس��ت. دوم آنکه اقدام ترامپ علیه توئیتر و البته دس��تور 
وی برای ش��لیک به معترضان به قتل یک سیاه پوست به 
دس��ت پلیس، نشان می دهد که آزادی بیان و حقوق بشر 
برای سران آمریکا صرفا تا جایی است که منافع آنها تامین 
شود و در غیر این صورت آزادی بیان معنایی ندارد. آمریکا 
هر ساله میلیون ها دالر برای رشد شبکه های اجتماعی در 
کش��ورهای دیگر هزینه می کند تا به اصطالح آزادی بیان 
را ترویج کن��د. در همین حال از اعتراض های مردمی در 
س��ایر کشورها از جمله ایران، چین، روسیه، عراق و لبنان 
و.... به اسم آزادی بیان حمایت و حتی به تحریم  کشورها 
می پردازد حال آنکه اقدام اخیر ترامپ نش��ان داد که این 
رفتارها صرفا بر اس��اس منافع آمریکاس��ت و نه حمایت از 
آزادی بیان. رفتاری که برگی دیگر از ماهیت ضد بش��ری 

آمریکا را برای همگان آشکار می سازد. 

یادداشت

گزارش
به رغم تهدید ترامپ مبنی بر صدور فرمان شلیک نیروهای 
امنیتی به معترضان به نژادپرستی پلیس آمریکا، تظاهرات ها 
علیه نهادینه ش��دن نژادپرس��تی در رفتار نهادهای مجری 
قانون با سیاه پوس��تان آمریکایی به چندین شهر بزرگ این 

کشور سرایت یافته است.
اعت��راض به قت��ل نژادپرس��تانه »جورج فلوی��د«، مظنون 
سیاه پوس��ت غیرمس��لح ب��ه دس��ت ی��ک افس��ر پلی��س 
سفیدپوس��ت، اکنون از »مینیاپولیس« به س��ایر شهرهای 
بزرگ آمریکا سرایت کرده است. انتشار ویدئویی از برخورد 
خشن یک افسر سفیدپوس��ت با فلوید که زانویش را روی 
گردن او فش��ار می دهد موج جدیدی از خشم و اعتراض به 
نژادپرستی نهادینه شده در ساختار جامعه آمریکا را موجب 

شده است. 
چهار افس��ر پلیس که تش��خیص داده ش��ده در قتل فلوید 
دست داش��ته اند اخراج ش��ده اند اما خانواده فلوید گفته اند 
خواستار آن هستند که افسران خاطی به مشارکت در قتل 
متهم ش��وند. معترضان در شهر مینیاپولیس یک ساختمان 
متعلق به پلیس را به آتش کش��یدند و  طبق گزارش شبکه 
خبری سی ان ان اعتراضات اکنون به شهرهای دیگری مانند 
فینیکس، دنور، لوییویل و ممفیس سرایت پیدا کرده است. 
سی ان ان در تازه ترین خبرها از زود و خورد میان معترضان 
و پلیس در شهر مینیا پولیس خبر داده است. گفته می شود 
پلیس از اس��پری فلفل و باتون برای متقرق کردن جمعیت 

از نزدیکی اداره پلیس استفاده کرده است. 
خشم مردم در ش��هر مینیاپولیس فوران کرده و معترضان 
با حضور در خیابان های این شهر علیه خشونت های پلیس 
تظاهرات می کنند.انتش��ار ویدئوی��ی در فضای مجازی که 
لحظات آخر زندگی جرج فلوید را نش��ان می دهد همچون 
بنزینی، آتش خش��م مردم را ش��عله ور کرد. در فیلمی که 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر ش��ده صدای جرج فلوید 
ش��نیده می ش��ود که می گوید خواهش می کنم، نمی توانم 
نفس بکش��م.  دونالد ترامپ، رئیس جمه��ور آمریکا که از 
حوادث مینیاپولیس خش��مگین ش��ده، ب��ا جانی خواندن 
معترضان، تهدید به ش��لیک به آنها کرد. ترامپ گفت: من 
با فرماندار تیم والز صحیت کردم و گفتم ارتش با اوس��ت. 
هر زمانی که غارت ش��روع شد، تیراندازی آغاز می شود در 

ادامه بحران در آمریکا تصمیم اخیر کاخ س��فید برای عدم 
انتش��ار برآورد های اقتصادی نیم س��اله آمریکا در تابستان 
امس��ال، از سوی سیاست مداران و اقتصاددانان آمریکایی با 
واکنش های مواجه شده است. متخصصان بودجه در آمریکا 

عن��وان کرده اند که به یاد ندارند کاخ س��فید در گذش��ته 
برآورد ه��ای اقتص��ادی خود را پنهان کرده باش��د.  دو نفر 
از مشاوران ارشد »دونالد ترامپ« در کارزار انتخاباتی سال 
۲۰۱۶ وی، به او درباره موقعیت سس��تش در چند میدان 

اصلی رقابت های انتخاباتی س��ال ۲۰۲۰ هشدار دادند. بنا 
بر نتایج جدیدترین نظرس��نجی »راسموس��ن«، ۵7 درصد 
رأی دهن��دگان بالق��وه در انتخاب��ات آتی آمری��کا عملکرد 
»دونالد ترامپ« را حمایت نکردند. نتایج این نظرس��نجی 
نش��ان داد ۴۲ درصد رای دهن��دگان احتمالی در انتخابات 
آت��ی، عملکرد ترامپ را مورد قبول قرار دادند، در حالی که 

۵7 درصد عملکرد وی را تایید نکردند.
الزم به ذکر اس��ت در طول دوره ش��یوع کرون��ا در آمریکا 
بیش از ۴۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور بیکار شده 
ان��د. دو میلیون و صد هزار نفر دیگر از ش��هروندان آمریکا 
پرون��ده بی��کاری را در روز های اخیر پرک��رده اند و به این 
ترتیب تعداد ش��هروندان آمریکایی که در ماه های اخیر در 
پی ش��یوع ویروس کرونا در این کشور به شکل همیشگی 
یا موقت بیکار ش��ده اند به ۴۰ میلیون نفر رس��یده است. 
پایگاه اینترنتی نیویورک تایمز در گزارش��ی از واش��نگتن 
تحت عنوان »گرس��نگی ک��ودکان در آمریکا رو به افزایش 
اس��ت« نوش��ت: گرس��نگی در میان کودکان آمریکایی به 
شکل بی س��ابقه ای افزایش یافته است. با این حال، برنامه 
اضطراری ک��ه کنگره آمریکا دو ماه پی��ش برای کمک به 
کودکان گرسنه در این کشور ارائه کرد تنها بخش کوچکی 
از ۳۰ میلیون کودک آمریکایی را که قرار بود مشمول این 
برنامه ش��وند تحت پوشش قرار داده است. خبر دیگر آنکه 
اردوغان رئیس جمهور ترکیه در توئیتی به زبان انگلیس��ی 
قتل خشونت بار مرد سیاهپوست به دست پلیس آمریکایی 
را محک��وم کرد.یک منب��ع در وزارت خارجه دولت نجات 
ملی یمن در واکنش به تظاهرات گس��ترده آمریکایی ها در 
اعتراض به قتل یک شهروند سیاه پوست توسط پلیس این 
کشور تاکید کرد: ملت آمریکا از تبعیض نژادی رنج می برد. 
کمیس��یونر عال��ی دفتر حقوق بش��ر س��ازمان ملل ضمن 
محکوم کردن قتل یک سیاه پوست آمریکایی توسط پلیس، 
از مقامات این کش��ور درخواست کرد اقداماتی فوری برای 
جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی انجام دهند. در این میان 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجش��نبه دستور اجرایی 
در لغ��و حمای��ت قانونی در پیگرد رس��انه های اجتماعی را 
امض��ا کرد. روند تحوالت آمریکا حکایت از تش��دید فضای 

سرکوب در این کشور دارد. 

آزادی بیان آمریکایی

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید شنبه  10 خرداد 1399  شماره 5316 

دستور پوتین برای برگزاری رژه نظامی 
رئیس جمهور روس��یه به وزارت دفاع این کش��ور دستور داد خود را برای 
برگزاری رژه ای بزرگ در میدان س��رخ مسکو و شهرهای دیگر این کشور 
در تاری��خ ۲۴ ژوئن آم��اده کند. »والدیمیر پوتین« ب��ه وزارت دفاع این 
کشور دستور داد برای انجام یک رژه بزرگ نظامی در میدان سرخ مسکو 
و شهرهای دیگر در سراسر این کشور در ماه آتی میالدی آماده شود.پوتین 
در کنفرانسی ویدئویی با »سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه، از وی خواست 
همه تدابیر الزم برای حفظ امنیت و سالمت شرکت کنندگان در رژه به دلیل وجود 
ویروس کرونا مد نظر قرار بگیرد. وی افزود بعد از این که مطمئن شده وضعیت در 
مناطق مختلف روسیه و در نیروهای مسلح پس از اوج گیری کرونا به ثبات رسیده، 
این تصمیم را اتخاذ کرده است. او در ادامه، این نظر کارشناسی را که روسیه دوران 

اوج همه گیری را پشت سر گذاشته است، یادآور شد.

ماهاتیر محمد از حزب خود اخراج شد
ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق مالزی روز پنجشنبه از حزب خود که 

یکی از موسسان آن بوده اخراج شد.
»ماهاتیر محمد« از حزب سیاس��ی خود که وی یکی از موسس��ان آن 
بوده اخراج ش��د. حزب بومی های متحد روز پنجش��نبه در بیانیه ای از 
پای��ان یافت��ن عضویت ماهاتیر محمد در این ح��زب خبر داد. گزارش ها 
حاکی از آن اس��ت که ماهاتیر با رهبری »محی الدین یاسین« نخست وزیر 
کنونی مالزی بر این حزب مخالفت کرده است. اخراج وی از حزب پس از  صورت 
گرفت که ماهاتیر محمد روز ۱۹ ماه مه )۳۰ اردیبهشت( در یکی از نشست های 
پارلمان در میان احزاب مخالف حضور پیدا کرد و آشکارا مخالفت خود با رهبری 
کنونی کش��ور را ابراز داشت. ماهاتیر محمد ۹۴ س��اله که تا ماه فوریه همچنان 

نخست وزیر مالزی بود پیرترین رهبر جهان به شمار می آمد.

مخالفت اردن با هر گونه الحاق اراضی فلسطین 
وزیر خارجه اردن در جریان تماس های تلفنی با همتایان انگلیسی و آمریکایی 
خود تأکید کرد که اردن به ش��دت مخالف طرح اش��غال اراضی فلسطین 
است.»ایمن الصفدی« با مایک پامپئو همتای آمریکایی خود تماس تلفنی 
برقرار کرد.وزارت خارجه اردن با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که الصفدی به 
پامپئو گفته اس��ت که »صلح عادالنه و فراگیر، گزینه راهبردی عربی است 
که اردن برای تحقق آن، تالش خواهد کرد«. خبرگزاری »آناتولی« ضمن نقل 
این بیانیه گزارش داد، وزیر خارجه اردن همچنین تأکید کرد که »امان« مخالف »هر 
گونه الحاق اراضی فلسطین است و آن را باعث نابودی فرصت صلح می داند«. الصفدی 
در یک تماس تلفنی با »دومینیک راب« وزیر خارجه انگلیس هم تصمیم اس��رائیل 
برای الحاق اراضی فلسطین را »خطر بی سابقه« عنوان کرد.وی در گفت وگو با راب، 

خواستار تحرکات بین المللی سریع برای حمایت از فرصت صلح شد.

تظاهرات  ضدنژادپرستی در مینیاپولیس به سایر شهرهای آمریکا گسترش یافت

 چراغ سبز ترامپ
 برای کشتار معترضان 

جنایت علیه یمن با کیت های معیوب
وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن اعالم کرد کیت هایی که سازمان جهانی 

بهداشت برای نشخیص کرونا به این کشور فرستاده است، دقیق نیستند.
وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن از غیر دقیق بودن کیت هایی که سازمان 
جهانی بهداشت برای تشخیص ویروس کرونا به این کشور فرستاده است، خبر 
داد.وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن در بیانیه ای اعالم کرد از لحظه اول 
اع��الم این بیماری همه گیر، طرح ملی فوق العاده برای مقابله با آن اتخاذ کرده 
و مکان هایی را برای قرنطینه در اس��تان های مختلف بر اساس امکانات موجود 

در نظر گرفته است.
وزارت بهداش��ت افزود یک اس��تراتژی و چش��م انداز ویژه یمن تدوین شد که 
متناس��ب با ش��رایط کشور باشد و در آن تجارب کش��ور های دیگر نیز استفاده 
ش��د.این وزارتخانه در ادامه تاکید کرد: بسیاری از کشور های جهان در اقدامات 
مقابله ای با کرونا اغراق و ایجاد ترس کرده اند و این امر منجر به تضعیف روحیه 
مردم شده که از خود بیماری خطرناکتر است.وزارت بهداشت با اشاره به اینکه 
بسیاری از کش��ور های جهان با آمار و ارقام تعداد مبتالیان سروکار داشته اند و 
این موضوع بر حالت روانی جوامع تأثیر گذاشته است، افزود: در شرایط معیشتی 
کنونی یمن به دلیل محاصره، جنگ و قطع حقوق، باید اقداماتی در تناس��ب با 
ش��رایط باش��د و بر آموزش مردم درباره شیوه انتقال ویروس و راه های مقابله با 
آن تمرکز شود. در این بیانیه اعالم شد: کیت های فرستاده شده از سوی سازمان 
بهداشت جهانی به یمن دقت کافی نداشته و بر نتایج آزمایشگاهی تأثیر گذاشته 

که این موضوع طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم خواهد شد.
خب��ر دیگ��ر از یم��ن آنکه »علی مح��ی الدین ق��ره داغی« دبی��رکل اتحادیه 
جهانی علمای مس��لمان خواس��تار خیزش کش��ورهای عربی و اس��المی برای 
نجات یمن ش��د.»علی محی الدین قره داغی« دبیرکل اتحادیه جهانی علمای 
مس��لمان کشورهای عربی و اسالمی را به »خیزش« برای نجات یمن جنگ و 

بیماری های واگیردار شد.

محکومیت تبعیت »خفت بار« 
اتحادیه اروپا از آمریکا 

وزارت خارجه سوریه ضمن محکوم کردن اقدام اروپا در تمدید تحریم ها علیه 
خود، این اقدام را »تبعیت خفت بار« از آمریکا توصیف کرد.

وزارت امور خارجه س��وریه از اقدام اتحادی��ه اروپا در تمدید تحریم ها علیه این 
کش��ور انتقاد کرد و این اقدام را به مثابه دنباله روی »خفت بار« از سیاست های 
آمریکا دانس��ت. خبرگزاری رس��می سوریه )س��انا( به نقل از منبعی در وزارت 
خارجه سوریه گزارش داد که اقدامات تحمیلی اتحادیه اروپا علیه دمشق مسئله 
جدیدی نیست بلکه این اتحادیه بعد از تصمیم آمریکا مبنی بر تمدید تحریم های 
خود علیه س��وریه، دست به اقدام مش��ابه شده و این تصمیم نشان می دهد که 

اروپا فاقد استقالل بوده و در تبعیت خفت بار از آمریکا به سر می برد.
وزارت خارجه س��وریه گفته این تصمیم اروپا همچنین نشان می دهد که بین 
اتحادیه اروپا و آمریکا در جنگ علیه س��وریه ش��راکت بوده و تأکیدی است بر 
این که آن ها از گروه های تروریس��تی حمایت نامحدود می کنند. دمش��ق اروپا 
و آمریکا را مس��ئول خون ریخته شده ش��هروندان سوریه دانسته است. سوریه 
تمدید تحریم های اروپا علیه خود را نقض آش��کار س��اده ترین حقوق بش��ر و 

قوانین بین المللی و جنایت علیه بشریت دانسته است. 
خب��ر دیگر آنکه منابع س��وری خبر دادند که ترکیه برای س��رقت محصوالت 
کشاورزی شمال شرق س��وریه ده ها کمباین وارد این کشور کرده است.شبکه 
خبری »االخباریه« س��وریه، گزارش داد که ترکیه ده ها کمباین برای س��رقت 
محصوالت کش��اورزی وارد سوریه کرده اس��ت. منابع سوری گزارش دادند که 
ترکیه ۳۰ خودروی دیگر حامل تجهیزات نظامی به سوریه ارسال کرده است.

در این میان »جوزپ بورل« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر 
لزوم همکاری های کش��ورهای مختلف در بحران های منطقه غرب آس��یا، لزوم 

بازگشت ایران به پایبندی کامل به برجام را تکرار کرد.

اشغال ۲۰۰۳، علت مشکالت امروز عراق 
»چاک هیگل« وزیر دفاع اس��بق آمریکا در یک مصاحبه جنگ س��ال ۲۰۰۳ 
آمری��کا در ع��راق را عامل اصلی مش��کالت کنونی عراق و اش��تباهی بزرگ و 

خطرناک خواند.
بیس��ت و چهارمین وزیر دفاع تاریخ ایاالت متحده آمریکا که ۱۰ س��ال سناتور 
ایالت نبراس��کا در کنگره این کش��ور هم بوده، در یک مصاحبه اذعان کرد که 
جنگ اشغالگرانه س��ال ۲۰۰۳ واش��نگتن علیه عراقی ها عامل مشکالت امروز 
عراق اس��ت. »چاک هیگل« در مصاحبه با المانیتور درباره اوضاع عراق، داعش، 
تحوالت س��وریه و لزوم مذاکره و تعامل با روسیه صحبت و همچنین از مواضع 
جورج بوش پس��ر و باراک اوباما شدیدا انتقاد کرد. او که در سال های ۲۰۱۳ تا 
۲۰۱۵ در دول��ت ب��اراک اوباما وزیر دفاع آمری��کا و رئیس پنتاگون بود، در این 
مصاحب��ه ضم��ن انتقاد از بی برنامگی و نداش��تن برنامه دول��ت اوباما در قبال 
س��وریه، به شدت به جنگ دولت »جورج بوش پس��ر« علیه عراق تاخت. وزیر 
دفاع اسبق آمریکا در جواب با تایید اختالف نظر جدی خودش با رئیس جمهور 
س��ابق آمریکا در موضوع سوریه تاکید کرد: »خوب به نظر من ما )دولت اوباما( 
اصال سیاستی نداشتیم«. سناتور پیشین ایالت نبراسکا در مجلس سنای ایاالت 
متحده آمریکا سپس بالفاصله موضوع جنگ سال ۲۰۰۳ این کشور علیه عراق 
و اش��غال آن را مطرح کرد و گفت که از نظر او نداش��تن سیاست روشن دولت 
آمریکا در قبال تحوالت سوریه، شبیه به وضعیت جنگ ۲۰۰۳ دولت بوش علیه 
عراق بود. هیگل گفت: »من به زمان دولت بوش بر میگردم زمانی که واقعا بدون 
نی��از، ب��ا بی مالحظگی و به طرز خطرناکی به عراق حمل��ه کردیم. ما در اوایل 
۲۰۰۳ به عراق حمله کردیم و ما هنوز همین امروز با تبعاتی که در نتیجه آن 
اشتباه بزرگ و وحشتناک به بار آمد مواجهیم«. وی ادامه داد: »تاریخ حقیقت 
را نش��ان داد و معلوم ش��د که مقامات بوش در سال ۲۰۰۲ تصمیم به حمله به 
عراق گرفته بودند و آنها دروغ گفتند و فریبکاری در همه جای این اقدام وجود 

داشت و هیچ سالح کشتار جمعی )در عراق( وجود نداشت«.


