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افزایش مهاجرت به کانادا

ســختگیریهای دولــت جدید امریکا در قبــال مهاجران
نما
باعــث شــد ه اســت ،ســیل مهاجــران بــه ســمت کانــادا
سرازیر شود .کانادا هرچند به سیاست درهای باز به روی
مهاجران روی آورد ه اســت اما با مهاجران غیرقانونی که
از امریکا به سوی این کشور میآیند ،مبارزه کرده و مانع ورود آنان میشود.
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توگو با «ایران»:
قائم مقام دبیرکل حزباهلل در گف 
گفتوگو

مختار حداد
شیخ نعیم قاسم ،قائم مقام دبیرکل حزباهلل لبنان ،در
گفتو گویــی اختصاصی با روزنامه ایران دونالد ترامپ،
رئیسجمهــوری امریکا را فاقد ثبات سیاســی دانســت و تأکیــد کرد ،ترامپ
تغییری اساسی در قضیه فلسطین ایجاد نخواهد کرد.
قائــم مقــام دبیــرکل حــزباهلل لبنــان با اشــاره بــه تندرویهــای ترامپ در
دوران تبلیغــات انتخاباتــیاش ،گفــت :نمیتــوان بــه آنچــه کــه ترامپ در
دوران مبارزههــای انتخاباتــی میگفــت ،اعتمــاد کــرد .چــون همانطور که
دیدیم از زمانی که بر کرســی ریاســتجمهوری امریکا نشست ه است ،مجبور
شــده از بســیاری از این شــعارها عقب نشــینی کند .وی در پاســخ به سؤالی
در مــورد مواضــع اخیر ترامپ درباره منطقه و فلســطین نیز گفت :آنچه در
یک ماه نخســت ریاســتجمهوری ترامــپ دیدیم ،نشــان میدهد ،ترامپ
در نظراتــش ثبــات نــدارد .او تصمیمــی را میگیــرد و چنــد روز بعــد از آن
عقبنشــینی میکند .دیدیــم که مواضــع او درباره چین واحــد نزدیک بود
توگوهایی که با
امریــکا را با مشــکالتی مواجه کند .امــا چند روز بعــد در گف 
مقامــات پکن داشــت ،از این مواضع عقبنشــینی کرد یا آنچــه که در مورد
موضوع ورود شــهروندان هفت کشــور عربی و اســامی اتفاق افتاد و به نظر
میرسد ،مجبور شد ه است ،در فرمان خود اصالحاتی را ایجاد کرده و نسخه
جدیدی را امضا کند .همه اینها نشان میدهد ترامپ هنوز به ثبات سیاسی
الزم نرسیده است و انتخابها و تصمیمات دقیقی ندارد.
شیخ نعیم قاسم سپس در پاسخ به پرسشی درباره روابط ترامپ و نتانیاهو،
نخستوزیر رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد :با وجود چنین رابطه گرمی
میان این دو نفر ،معتقدیم ترامپ چیز جدیدی به قضیه فلســطین اضافه
نخواهــد کــرد و بر مبنــای همان راه همیشــگی امریکا که حمایــت مطلق از
رژیم صهیونیســتی و عدم اعطای حقوق فلسطینیان است ،حرکت خواهد
کــرد .همانطــور کــه میدانیم یــک مســأله ثابت وجــود دارد که مســئوالن
امریکایــی همیشــه میگوینــد ،بــه مذاکــرات ســازش اعتقــاد دارنــد و به دو
طرف فشار وارد نمیکنند.
یعنی میخواهند بگویند،
مذاکــرات سازشــی خــوب
اســت کــه اســرائیل در آن
قــوی باشــد و هــر آنچــه
را بخواهــد دیکتــه کنــد و
فلســطینیها چیــزی در
دستشــان نباشــد و چیــزی
بیــش از آنچــه اســرائیل
میخواهد به دست آورند.
ایــن همان منطقی اســت
که وجود دارد و ادامه خواهد داشت و چیزی در منطقه تغییر نخواهد کرد.
قائم مقام دبیرکل حزباهلل لبنان اضافه کرد :تجربه به ما آموخته ،موضع
کلی رؤســای جمهــوری امریکا ،چــه دموکرات باشــند ،چه جمهــوری خواه
دربــاره مســأله فلســطین و رژیم صهیونیســتی یکی اســت و فقط شــاید در
برخی موارد اختالفات جزئی داشــته باشند .مثالً شــاید یکی از آنها ساخت
یک شــهرک صهیونیســتی را خیلی نرم و مالیم و با مالحظه اینکه اسرائیل
ناراحت نشود ،محکوم کند .ولی دادن اسلحه ،حمایت سیاسی ،حمایت در
شورای امنیت و تمامی این مسائل در هر دو جناح اصلی امریکا وجود دارد
و تغییرناپذیر است.
شیخ نعیم قاسم سپس درباره مشکالتی که میتواند در خاورمیانه با توجه
بــه حضــور ترامپ در کاخ ســفید بروز کنــد ،گفت :بــا روی کار آمدن ترامپ،
پرســشهای زیادی دربــاره احتمال وقوع جنگهای جدیــد در خاورمیانه و
حضور نظامی پررنگتر امریکا در این منطقه پر التهاب ،ایجاد شدهاســت.
اما به نظر من مسأله به این شکل مطرح نیست .شاید ترامپ در نظر داشته
باشــد ،برخی گروهها را بر اســاس طرحهای امنیتی به منطقه بفرستد .ولی
میدانــد که امریکا در جنگهای ســابقش به نتیجه نرســیده و شــاید از این
درس استفاده کند .آنچه که میماند ،این است که ترامپ چگونه با موضوع
سوریه و ایران تعامل خواهد کرد .به نظر میرسد ،ترامپ در موضوع سوریه
تاکنون مردد بود ه است .ولی قابلیت این را دارد که با دولتی که در آن بشار
اســد رئیسجمهوری باشد ،تعامل کند .این نتیجه تحوالتی است که اتفاق
افتاده است .اما درباره ایران سخنان آتشینی را ایراد میکند ،ولی سؤال این
است که او میخواهد چه کار کند؟ آیا بیشتر از تحریمها و فشارهای سیاسی
موجــود کاری خواهــد کــرد؟ به نظر مــن او دیگر نمیتوانــد کاری کند ،فقط
همین سخنان شدید را خواهیم شنید که عملی نخواهد شد.
وی ســپس در پاسخ به ســؤالی درباره اینکه آیا این رفتار ترامپ برای جلب
رضایت اســرائیل است یا یک اســتراتژی است ،گفت :فشار بر ایران فقط به
خاطر اسرائیل نیست؛ بلکه برای برخی مصالح او در کشورهای عربی و نفت
و پولهایی است که حکام این کشورها با هدف اعمال نفوذ در سیاستهای
کاخ ســفید در قبال ایران ،به امریکا ســرازیر میکنند .این در حالی اســت که
به نفع منطقه اســت ،این کشورها به ساخت پل ارتباطی با ایران و تفاهم با
تهران بر ســر مســائل منطقه مبادرت کنند .قائم مقام دبیرکل حزباهلل با
این حال مطرح شــدن موضوع ایران در ســفر میشل عون ،رئیسجمهوری
لبنــان بــه ریاض را رد و تأکید کرد ،این ســفر فقط منحصر بــه روابط لبنان و
عربستان بود و موضوعات دیگری مطرح نشد.
شــیخ نعیم قاســم در پایان ،در رابطه با ســخنان اخیر ســید حسن نصراهلل
درباره دیمونا و اینکه اســرائیلیها تحرکات جدیدی داشتهاند ،گفت :جناب
دبیــرکل حــزباهلل واضح ســخن گفت و ســخنان ایشــان احتیاج به تفســیر
نــدارد .اســرائیلیها بایــد معنــای این ســخنان را بفهمند .مســأله اساســی
ایــن اســت که رژیم صهیونیســتی دیگــر نمیتوانــد تهدید کنــد و دیگران از
او بترســند .آنان شــاید تهدیداتی بکنند ولی ما بر اســاس قدرتمان توانایی
دفاعی داریم و اسرائیل باید این را درک کند.

پناهجویان؛ قربانی یا عامل خشونت

برلین درباره وقوع  3500خشونت علیه پناهجویان درآلمان طی سال  2016گزارش داد
نــدا آکیــش /درحالــی کــه طــرح
پناهجوهراســی ،مهاجرهراســی و مــوج
جدید اسالم هراســی با پیشتازی دولت
جدیــد امریــکا مدتــی اســت کــه کلیــد
خورده و رهبران برخی کشورهای جهان
از جملــه دونالــد ترامپ میکوشــند به
شــهروندان خــود القا کنند خشــونتها
و جرایمــی کــه در کشــورهای آنهــا رخ
میدهد به خاطر حضــور «خارجی ها»
و بــه عبارتی «مهاجران» اســت ،وزارت
کشور آلمان ،کشوری که بیشترین تعداد
مهاجــران را در قاره اروپا در ســال 2015
پذیرا شد ،در بیانیهای اعالم کرده است،
در ســال  2016روزانــه  10مورد خشــونت
ناشی از تنفر علیه پناهجویان حاضر در
آلمــان رخ داده که ایــن آمار در مجموع
 3500مورد بوده و باعث زخمی شــدن
 564پناهجــو از جمله  43کودک شــده
اســت .حــدود  6روز قبــل هــم ســازمان
عفو بینالملل در گزارش ســاالنه خود،
برخــی رهبــران جهان از جملــه ترامپ
را متهم کرد که با ســخنان تفرق ه آمیز و
افراطــیاش جهان را به جای خطرناک
تری تبدیل کرده است.
بــه گــزارش شــبکه خبــری الجزیره،
در بیانیــه روز یکشــنبه وزارت کشــور
آلمــان کــه بــا اســتناد بــه آمــار و ارقــام
پلیــس ایــن کشــور منتشــر شــده ،آمده
اســت« :مردمــی کــه از وطن خــود فرار
کــرده و بــه آلمــان پنــاه آوردهانــد حــق
دارنــد انتظار یک ســرپناه امن را داشــته
باشــند ».بــا وجــودی کــه دولــت آلمان
بویژه شــخص آنگال مــرکل صدراعظم
آلمــان در ســال  2015همزمــان با وقوع
بحــران پناهجویان سیاســت درهای باز
را اتخــاذ کــرده اســت و در ســال  2015با
پذیــرش  890هزار پناهجو در این زمینه
در قاره اروپا رکورددار شد اما گرایشهای
ناسیونالیستی ،راست افراطی و نئونازی
در این کشــور باالســت .این گرایشها تا
قبل از ســال  2015که بحران پناهجویان
به وجود نیامده بود تا حدودی فروخفته
بود اما با بروز بحــران پناهجویان از یک

سو و تبلیغات منفی و شعارهای رهبران
راســت افراطی جهان علیه مهاجران و
پناهجویان از ســوی دیگر فرصت بروز و
ظهوریافتهاند.
دریکی از موارد خشونت ناشی از تنفر
درآلمان ،یک آلمانی نئو نازی یک سالن
ورزشــی را که محــل اســکان پناهجویان
بــود ،آتــش زد و خســارت 3/7میلیــون
دالری بــه بــار آورد .این فرد در ماه فوریه
به  8سال زندان محکوم شد .در موردی
دیگر که ســال گذشــته میالدی مقامات
آلمانی را شــوکه کرد ،جمعیتی از مردم
این کشــور به تماشــای ســوختن سرپناه
یــک پناهجو ایســتاده بودند و با تشــویق
و فریــاد شــادی و هلهلــه ایــن صحنه را
مینگریســتند .این در حالی است که در
ســال  2014خشــونت علیــه پناهجویــان
در آلمــان تنها 199مــورد بــود و افزایش
بیسابقه این آمار به  3500مورد در سال
 2016بســیار نگرانکننــده اســت .عــاوه
بر این ،احزاب راســت افراطی آلمان در
ســالهای اخیــر بشــدت به مرکل فشــار
آوردهاند که سیاســتهای خــود در قبال
پذیــرش پناهجویان را تغییــر دهد و این
مســأله آینده سیاسی صدراعظم آلمان
را به خطــر انداخته اســت .اگرچه خانم
مــرکل حاضــر بــه تغییــر سیاســتهای
مهاجرتــی خــود نشــده اما پــس از آنکه
اتحادیه اروپا با ترکیه توافقنامهای مبنی
بر دور نگه داشتن پناهجویان از مرزهای
اروپــا را امضــا کــرد ،مــرکل هم در ســال
 2016شــمار پذیــرش پناهجویــان را بــه
 280هــزار نفر کاهــش داد؛ یعنی حدود
600هزار مهاجر کمتر از سال .2015
ëëوضعیت مهاجران در سایر کشورهای
اروپا
در دیگــر کشــورهای اروپایــی نیــز در
سالهایاخیرگرایشهایناسیونالیستی
افزایش یافته اســت به طــوری که «کری
موســکوگویری» ،نماینــده ســازمان عفو
بینالملل در انگلیس حدود  6روز پیش
در پــی انتشــار گــزارش ســاالنه ســازمان
متبوعــش دربــاره رهبــران افــراط گــرا،
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سیاست ضدفلسطینی امریکا
در دوره ترامپ تغییر نمیکند

جهـــــان
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ëëدر سال 2016روزانه 10مورد خشونت ناشی از تنفر علیه پناهجویان حاضر در آلمان رخ داده است
ëëدرسال 2014خشونتعلیهپناهجویاندرآلمانتنها 199موردبود
نیمنگاه

ëëآلمان در سال  2015همزمان با وقوع بحران پناهجویان سیاست درهای باز را اتخاذ کرده است و در سال
 2015با پذیرش 890هزار پناهجو در این زمینه در قاره اروپا رکورددار شد
ëëدر انگلیس یک هفته پس از برگزاری همه پرســی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ،خشــونتهای ناشی از
نفرتدرانگلیس 57درصدافزایشیافت

درباره این رخداد در انگلیس به روزنامه
گاردین گفت :برگزیت در افزایش جرایم
ناشــی از نفرت در کشــورمان نقش قابل
توجهی داشــته است زیرا یک هفته پس
از برگــزاری همهپرســی خــروج انگلیس
از اتحادیــه اروپــا ،طبــق آمــار رســمی
خشونتهای ناشی از نفرت در انگلیس
 57درصد افزایش یافت.
او دولت انگلیــس را مقصر به وجود
آمــدن ایــن فضــای خصمانــه علیــه
پناهجویان و مهاجران دانســت و گفت:
رهبرانــی ماننــد ترامــپ نیــز ایــن ایــده
خطرنــاک را که «برخی افراد نســبت به
افــراد دیگــر انســانیت کمتــری دارنــد»،
ترویــج میدهنــد .نماینــده ســازمان

نیروهای عراقی به مرکز غرب موصل رسیدند

عفــو بینالملــل در انگلیــس دربــاره
نخســتوزیر مجارســتان نیــز تصریــح
کرد :ویکتور اوربان یک راستگرا است که
اقدام او برای برگزاری همه پرسی درباره
پناهجویان در سال  2016باعث افزایش
خشــونت علیــه پناهجویــان شــد .بویژه
اینکه سابقه گرایشهای نژادپرستانه در
مجارســتان وجــود دارد و افــکار عمومی
جهان هنوز اقدام گزارشــگر مجارستانی
را که پایش را جلوی پای مرد پناهجویی
کــه کودکــش را در بغــل گرفتــه بــود و از
دســت مرزبانان این کشــور میگریخت،
گرفــت تــا تصویــر مــورد عالقــه خــود را
بگیــرد ،فرامــوش نکــرده اســت .اگرچه
این گزارشــگر زن از کار اخراج شد اما این

واقعیت تلخ را هویدا کرد که گرایشهای
ناسیونالیســتی افراطــی در اروپــا وجــود
دارد و در صــورت قــدرت گرفتن رهبران
افراطــی در جهــان ،واقعــاً خطرنــاک
خواهند بود.
بنا بر گزارش هفته گذشــته ســازمان
عفــو بینالملــل ،در سراســر جهــان 36
کشــور وجود دارد که قوانین بینالمللی
را نقــض میکننــد و پناهجویــان را
نمیپذیرنــد و آنهــا را وادار میکننــد بــه
مناطــق جنگی یــا جاهایی که جانشــان
در خطــر اســت برگردنــد .اندیشــکده
«چتــم هاوس» لنــدن نیز در تــاز ه ترین
نظرســنجی خــود دربــاره پناهجویان که
در  10کشــور اروپایــی انجــام داده بــه این

نتیجه رســیده است که  55درصد مردم
ایــن  10کشــور اروپایــی مخالــف حضــور
پناهجویــان مســلمان در کشورشــان
هســتند .در ایــن نظرســنجی حــدود 25
درصد اعالم کردند که نه موافق هستند
و نــه مخالــف و  20درصــد نیــز با حضور
مهاجــران مســلمان در کشورهایشــان
موافــق بودنــد .مخالفــان مهاجــرت در
لهستان  71درصد ،در اتریش 65درصد،
درمجارســتان و بلژیــک 64درصــد و در
فرانســه  61درصد بوده است .اندیشکده
چتم هاوس یافتههای این نظرسنجی را
قابل توجه و تأمل برانگیز خوانده است.
ایــن درحالــی اســت کــه برخــی از
تحلیلگــران تحــوالت بینالملــل هــم
بــه مســأله مهاجــران از جنبــه دیگــری
مینگرند و میگویند ،قدرتهای غربی
و اروپایــی عامــل بســیاری از جنگهای
کنونی جهان بویژه جنگهای خاورمیانه
و بــه تبــع آن افزایش مــوج مهاجرتها
بــه اروپــا هســتند ،بنابراین غــرب و اروپا
باید پیامــد این جنگها از جمله بحران
پناهجویــان را بپذیــرد وبــرای آن چــاره
اندیشیکند.
ëëاسپانیاییها:پناهجویانرابپذیرید
البتــه نبایــد نادیــده گرفــت کــه در
برخــی کشــورهای اروپایــی و غربــی از
جمله اســپانیا از پذیــرش پناهجویان در
کشورشــان اســتقبال میکنند بــه طوری
که یکشــنبه شــب گذشــته هزاران نفر در
30شــهر اســپانیا بــه خیابانهــا آمدند و
ضمن حمایت از پناهجویان ،خواســتار
آن شــدند کــه پناهجویانی کــه در یونان،
ایتالیــا یــا در دروازههــای اروپا ســرگردان
هستند ،وارد اسپانیا شوند.
«اســتریا گاالن» ،دبیرکل کمیســیون
کمــک بــه پناهنــدگان اســپانیا در جمع
تظاهراتکنندگان گفت ،اسپانیا متعهد
شــده بــود کــه  17هــزار و  300پناهجــو را
بپذیرد ام ا تا این زمان کمتر از هزار و 140
نفــر بــه اســپانیا آمدهاند .دولت اســپانیا
درایــن زمینــه بایــد مســئولیتپذیری
بیشتری داشته باشد.

انصراف نامزد پیشنهادی ترامپ برای ریاست نیروی دریایی
نزدیــک بــه  40روز از ریاســت
جمهــوری دونالــد ترامــپ میگــذرد.
امــا وی هنوز نتوانســته کابینه خــود را به
دلیــل مخالفتهــای ســنا بــا گزینههای
پیشــنهادی او و گاه انصــراف برخــی از
نامزدهــا از پیشــنهاد او تکمیــل کنــد .در
جدیدتریــن این رخدادهــا دیروز فیلیپ
بیلــدن ،گزینه پیشــنهادی ترامــپ برای
احراز پســت ریاســت نیروی دریــای این
کشور از پذیرش این سمت انصراف داد.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از
خبرگــزاری فرانســه« ،فیلیــپ بیلــدن»
گزینــه پیشــنهادی ترامــپ بــرای احــراز
پستریاســت نیــروی دریایی ،با انتشــار
بیانیــهای درخصــوص رد درخواســت
ترامــپ بــرای تصــدی پســت ریاســت
نیــروی دریایــی امریــکا گفت کــه پس از
بررســیهای فراوان به این نتیجه رسیده
که اگر بخواهد شرایط دولت فدرال برای
تصدی این پست حساس را رعایت کند،
به منافــع مالی خصوصی خانــوادهاش
ضربه خواهد زد .بیلدن سرمایهدار است
و بــه خاطر فعالیــت در بازارهای بورس

نیروهــای عراقــی در ادامــه
پیشــرویهای خــود یکشــنبه شــب ،به
 250متــری از محلــه الدواســه در مرکز
بخــش غربی شــهر موصل رســیده و از
محــور دیگــر بــه داخل منطقــه هامون
نفوذ کردند .ارتش عراق در همین حال
بــا هــدف تســریع در روند عملیــات در
غــرب موصل و ارتباط با بخش شــرقی
ایــن شــهر که پیشــتر به کنتــرل درآمده
بــود ،در حال ایجاد یک پل شــناور روی
رودخانــه بــزرگ دجله اســت .این رود
شــهر را بــه دو نیمــه شــرقی و غربــی
تقسیم کرده است.
بــه گــزارش ایرنــا« ،فــاح الوبدان»
یکی از فرماندهــان عراقی با تأیید این
پیشــرویها گفت اگر بر منطقه اطراف
پــل ســیطره یابیــم یــگان مهندســی
میتواند به اصالح پل از بخش شــرقی
بپــردازد .تعمیــر ایــن پــل عملیاتــی
پیچیده و خطرناک اســت اما نیروهای
ش دیــد ه و در اســتفاده از
عراقــی آمــوز 
اســتراتژی هــای خــود در جنــگ علیــه
تروریســتها موفق بودهاند .همچنین

«رائــد شــاکر جــودت» فرمانــده پلیس
فــدرال عراق گفــت در ادامــه عملیات
موصل ،یگانهای زبده تکاور نیروهای
پلیــس فــدرال نیــز بــه داخــل محلــه
الطیــران ،نفوذ کردنــد و در فاصله 400
متری از محله الدواســه موضع گرفتند
و موانــع و خاکریزهــای دفاعــی ایجــاد
کردنــد .نیروهای واکنش ســریع پلیس
فــدرال نیز موفــق شــدند در همین روز
به منطقه الجوســق نفوذ کنند و به 500
متری پل چهارم نزدیک شوند .به گفته
این مقــام نظامــی ،در ایــن درگیریها
دســت کم  102داعشــی کشــته شده و 4
نفر از آنها دستگیر و  45قبضه خمپاره
منهدم شده است.
گفتنی اســت در عملیات آزادسازی
موصــل ،نیروهــای امریکایــی در کنــار
نیروهــای مشــترک پلیــس فــدرال و
برخی گروههای حشد شعبی در برخی
محلههای غرب موصل مستقر شدهاند
تا به فرماندهان و نیروهای عراقی برای
نهایــی کردن جنگ موصل و ممانعت
از جنگ فرسایشی کمک کنند.

این در حالی اســت کــه گزارشها از
اســتان صالحالدین حاکی اســت ،گروه
تکفیــری داعــش ،بــار دیگــر بــا هــدف
تســلط دوبــاره بــر چاههای نفــت واقع
در شــهر تکریت در استان صالحالدین
عراق ،به این منطقه یورش بردند.
ëëعــراق خریــدار تســلیحات پیشــرفته
روسیه
یک عضو کمیســیون دفاع و امنیت
ملــی پارلمــان عــراق خبــر از خریــد
سالحهای پیشرفته و نوسازی نیروهای
مســلح خود از روســیه ،با هــدف توازن
تسلیحاتی با کشورهای همسایه داد.
به گــزارش فــارس« ،عمــاد یوخنا»
عضــو کمیســیون دفــاع و امنیــت ملی
ت وگو بــا پایگاه
پارلمــان عــراق در گفــ 
خبری المعلومه ،اعــام کرد که دولت
بزودی برای خرید سالحهای پیشرفته و
نوسازی نیروهای مسلح خود از روسیه،
اقــدام خواهــد کــرد .وی تأکیــد کــرد :با
این ســاحها میتوان توازن تسلیحاتی
در منطقــه برقــرار و هــر گونــه تهدیــد
تروریستی را دفع کرد.

ارسال پرونده آلخلیفه
به شورای حقوق بشر

سفر نخستین دیپلمات چینی
به امریکا در دوره ترامپ

میشلفورست،گزارشگرویژهسازمان
ملــل ،پرونــده ظلم رژیــم آل خلیفه
علیه شــیعیان را به ســی و چهارمین
دوره شــورای حقــوق بشــر فرســتاد.
به گــزارش ایرنــا ،وی در ایــن گزارش
ضمن انتقــاد از موانع موجود بر ســر
راه فعاالن حقوق بشر در بحرین و در
رأس آنان «نبیل رجب» رئیس مرکز
حقــوق بشــر بحریــن و «شــیخ میثم
ســلمان» مدافــع بینالمللی حقوق
بشر ،به ظلم سازمان یافته و سرکوب
شیعیان در این کشــور اشاره کرد .این
در حالی است که هزاران نفر از مردم
مناطــق مختلــف بحرین درآســتانه
برگزاری جلســه دادگاه شــیخ عیسی
قاســم رهبــر شــیعیان این کشــور در
حمایت از او تظاهرات کردند.

یانــگ جیچــی ،مشــاور دولــت چین
روز گذشــته بــه امریکا ســفر کــرد .وی
نخستین مقام عالی رتبه چینی است
کــه از زمــان آغــاز ریاســت جمهوری
دونالد ترامپ به امریکا سفر میکند.
بــه گزارش خبرگزاری فرانســه ،یانگ
جیچــی در ایــن ســفر بــا مقامــات
امریکایــی دیــدار و دربــاره روابــط
دوجانبــه و مســائل مشــترک مذاکره
میکند.بهگفتهیکتحلیلگرمؤسسه
مطالعات چیــن در صدر دســتور کار
این ســفر انجام هماهنگیهــای الزم
بــرای دیدار آتی دونالد ترامپ و شــی
جینپینگ است .این در حالی است
کــه روابــط چیــن و امریــکا در دو مــاه
اخیر به دلیل اظهارات ترامپ درباره
«چین واحد» به تیرگی گراییده است.

اردوغان و بارزانی
در استانبول دیدار کردند

رئیسجمهوریاوکراین:
کریمه را رها نمیکنیم

بــرای نخســتین بــار در تاریــخ روابــط
ترکیه با کردهای شــمال عراق ،پرچم
کردســتان عراق در مراســم اســتقبال
رجــب طیــب اردوغــان از مســعود
بارزانــی ،رئیــس ایــن اقلیم بــه اهتزاز
درآمد .دو طرف بدون حضور رسانهها
در اســتانبول دیدار و مذاکره کردند .به
گزارش ایرنا ،این نوع اســتقبال نشان
از اهمیــت ائتــاف بــا بارزانــی بــرای
اردوغــان دارد .در ایــن دیــدار آخریــن
وضعیــت موصــل و تلعفــر ،حضــور
پ.ک.ک در شــمال عــراق و آخریــن
وضعیت جنگ ســوریه مورد بررســی
قــرار گرفــت .احتمــال دارد دولــت و
برخیمحافلسیاسیعراقنسبتبه
اهتزازپرچمکردستانعراقدرمراسم
استقبالبارزانیواکنشنشاندهند.

پتــرو پروشــنکو ،رئیسجمهــوری
اوکراین در ســومین ســالروز مصادره
پارلمــان منطقــهای کریمــه توســط
حامیــان روســیه ،تأکیــد کــرد :مــا
شــهروندانمان در شبه جزیره کریمه
را بــدون حمایــت رها نمیکنیــم .به
گزارشخبرگزاریآناتولی،ویمدعی
شــد :کل جهــان میدانــد کــه کریمه
بخشی از اوکراین است .سازمان ملل
نیــز روســیه را بهعنــوان یــک نیــروی
«اشغالگر» که حقوق بشر را در کریمه
نقض میکند به رسمیت میشناسد.
اتحادیــه اروپــا ،امریــکا و ترکیه الحاق
کریمــه بــه روســیه را بــه رســمیت
نمیشناسند.مصادرهپارلمانکریمه
ســه ســال پیش به دنبال الحاق شبه
جزیرهکریمهبهمسکوصورتگرفت.

و اوراق بهادار آســیا شــهرت دارد .رویترز
دلیل خودداری بیلدن از قبول این سمت
را درگیریهــای داخلــی در درون دولــت
امریکایابهعبارتدیگر«درگیریمنافع»
عنوان داشــته اســت .با امتنــاع بیلدن از
قبول این ســمت هماکنــون وزارت دفاع
امریکا هیچ گزینهای را برای ســمتهای
ریاســت نیــروی دریایی و ریاســت ارتش
در اختیــار نــدارد .زیــرا پیــش از ایــن نیــز
«وینســت ویوال» گزینه مورد نظر ترامپ
برای تصدی ریاســت ارتــش از قبول این
ســمت امتناع کرده بود .رابــرت هاروارد
نیز از دیگر نظامیانی بود که دو هفته قبل
حاضر به پذیرش پیشــنهاد ترامپ برای
تصــدی پســت ریاســت شــورای امنیت
ملی امریکا نشده بود .بجز بیلدن« ،بیل
اونز» ،پدر نخســتین سرباز کشته شده در
یمن در دوران ریاست جمهوری ترامپ
نیز به درخواست او برای انجام دیداری،
جواب رد داد و گفت که حاضر نیســت با
ترامپ دیدار کنــد .او تأکید کرد :چرا باید
این عملیات نســنجیده در ابتــدای ورود
ترامــپ بــه کاخ ســفید انجــام میشــد؟

دونالدترامپ،رئیسجمهوریامریکادر
ابتدای ورودش به کاخ سفید ،به نیروهای
ویــژه ایــن کشــور مجــوز آغــاز حملــهای
زمینــی به پایــگاه القاعــده در یمــن را با
هدف جمــعآوری اطالعــات از این گروه
تروریستی صادر کرد.
ëëنسخهجدیدمهاجرتیدرراهاست
در حالــی کــه بــه تازگــی برخــی
تحلیلگــران شــاخه اطالعاتــی وزارت
امنیت ملی امریکا درباره ادعای ترامپ
در خصــوص تهدیــد تروریســتی بــودن
هفت کشور عمدتاً مسلمان ،ابراز تردید
کرده و صحت چنین ادعایی را زیر سؤال
بردهاند ،دولت ترامپ خبر داد تصمیم
دارد نســخه جدیــد مهاجرتــیاش را
روز چهارشــنبه ،یعنــی یــک روز پــس از
ســخنرانی در نشســت مشــترک کنگره،
امضا کند« .شــان اسپایســر» ســخنگوی
کاخ ســفید مدعــی شــده ،اجــرای ایــن
فرمان بــدون نقص خواهد بود .دســتور
اولیه ترامــپ که انتقادات گســتردهای را
برانگیخــت ،از ســوی یک قاضــی فدرال
لغو شد.

پرویز مشرف :امریکا پاکستان
را نادیده نگیرد

گزارش سازمان ملل
از جاسوسیهای کر ه شمالی

پرویــز مشــرف ،رئیسجمهــوری
سابق پاکســتان به امریکا توصیه کرد،
کشــورش را در دورهای کــه تمامــی
جوامــع در سراســر جهــان رو بــه
افراطگرایی قدم بــر میدارند ،نادیده
نگیرد .به گزارش شــبکه «جی ای او»،
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه «اســام آباد»
میتواند در ریشــه کن کردن تروریسم
نقشــی حیاتی ایفا کند ،این پرسش را
مطرح کرد که چرا تنها پاکستان است
که به دلیل مشکالت شبه نظامیگری
موردسرزنشقرارمیگیرد؛ایناشتباه
است.ویبااشارهبههمکاریپاکستان
بــا امریکا در جنگ افغانســتان یادآور
شــد :در دهــه  80میــادی ،امریــکا و
کشورهایغربیازپاکستانخواستندتا
به«مجاهدین» افغانآموزش دهد.

ســازمان ملــل گــزارش داد ،آژانــس
جاسوســی کــر ه شــمالی یک شــرکت
فــروش تجهیزات نظامــی رادیویی در
مالــزی دارد که نقض تحریمهای این
ســازمان اســت .براســاس تحقیقــات
رویترز،اینشرکتمستقردرکواالالمپور
موســوم بــه «گلــوکام» در وبســایت
مالزیایــی خود که اواخر ســال گذشــته
فــروش
بســته شــد ،تبلیغاتــی بــرای
ِ
بیش از  ۳۰سیستم رادیویی داشت .بر
اســاس این گزارش ،ژوئیه گذشــته نیز
یکمحمولههواییازتجهیزاتارتباط
نظامــی بــا برچســب گلــوکام از چین
به اریتره فرســتاده شــد .ایــن در حالی
اســت که سخنگوی هیأت کر ه شمالی
در ســازمان ملل متحد مدعی است از
«گلوکام»اطالعیندارد.

