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نیواستیتسمن(انگلیس):

بعد از بســته شــدن کمپ مهاجــران در کاله فرانســه ،چند
مهاجرآفریقاییتبارتالشمیکنندپنهانیسواریککامیون
در حال حرکت شده و از فرانسه به انگلیس مهاجرت کنند.

نیوزویک(امریکا):

راســتهای افراطــی و فاشیســم یــک
بــار دیگر در حــال قدرتگیری در اروپا
اســت اما این بار تهدیــد آنها متفاوت
از قبــل اســت .ایــن بــار قدرتگیــری
آنهــا در پرتو حضور رئیــس جمهوری
ب ه نــام دونالد ترامپ و نفــوذ او انجام
شدهاست.

خانم براون ،معلــم امریکایی با وجود
داشــتن لیســانس و  16ســال ســابقه
کار درآمــد مناســبی نــدارد و هرچنــد
دو شــغل مهــم دارد  ،مجبــور اســت
دو بار در هفته پالسمای خونش را اهدا
و در ازای آن  60دالر دریافــت کنــد تــا
کاستیهای زندگیاش را جبران کند.

الســا یک مــادر گواتماالیی اســت که بعد
از فرمــان دونالد ترامپ درباره مهاجران،
او را از پســر  8ســالهاش در مرز مکزیک با
امریــکا جدا کردنــد .او حاال هفتههاســت
بهدنبال کودک خــود میگردد ودر انتظار
دیدن او اســت اما تالشهایش بینتیجه
بود هاند.

روند تشکیل دولت آتی عراق شتاب گرفت

یک بام و دو هوای العبادی برای کرسی نخستوزیری
فرحناز دهقی
خبرنگار

بــا طوالنــی شــدن رونــد تشــکیل دولت
آینــده عــراق ،مردم این کشــور بیشــتر از
م انتظار روشن شدن نقطه
همیشه چش 
سیاســی کشورشان هســتند .در تازهترین
خبــر از ایــن رویــداد حســاس ،حیــدر
العبــادی نخســتوزیری عــراق با اعالم
عدم تمایل خود به نامزدی دوباره برای
کرسی نخستوزیری ،اعالم کرد درصدد
تصاحب قدرت نیســت و اصراری برای
رسیدن به مقام نخستوزیری ندارد اما
در عین حال حاضر نشــد بهطور رسمی
از نامزدی خود برای احراز دوباره پســت
نخســتوزیری عراق کنار بکشــد .حیدر
العبادی نخستوزیری کنونی این کشور
و رهبــر ائتــاف نصــر یکــی از نامزدهای
اصلــی این مقــام به شــمار میرفت .به
گــزارش «ایــران» بــه نقــل از خبرگزاری
الجزیره ،چندی پیش به نقل از آیتاهلل
سیســتانی مرجعیت عالیقدر شــیعیان
عراق اعالم شد ،وی با نامزدی العبادی،
هــادی العامری و نــوری المالکــی برای
نشستن بر کرسی نخستوزیری مخالف
اســت .بعدتــر منبعی بــه ســومریه نیوز
خبر داد این خبر دقیق نیست و آیتاهلل
سیســتانی نــام کســی را نبرده اســت اما
بــه نزدیکانــش گفتــه تأییــد نمیکنــد
نخستوزیر آینده از میان سیاستمدارانی
انتخاب شــود که طی ســالهای گذشــته
در قــدرت بودنــد و برایشــان هیچ فرقی
بیــن افراد عضو احزاب یا افراد مســتقل
نیست .زیرا بیشتر مردم دیگر به افرادی
که هیچ یک از خواستههای آنها را درباره
بهبود اوضاع معیشــتی و مبارزه با فساد

محقق نکردند ،امیــدی ندارند .آیتاهلل
سیدعلی سیستانی مرجع عالی شیعیان
عراق چند سالی است که در اعتراض به
ناکارآمدی مســئوالن و رهبران سیاســی
عــراق ،تقریباً بــا همه آنها قطــع ارتباط
کــرده و از پذیــرش هرگونــه مســئول
دولتــی یا رهبر سیاســی خــودداری کرده
اســت .تنها دیدار او با یک مقام مسئول،
مالقات با نماینده سازمان ملل در عراق
بوده است.
بــه دنبــال توصیــه آیــتاهلل سیســتانی،
حیدر العبادی ،نخســتوزیر عراق خبر
داد رهنمودهــای مرجعیت را میپذیرد
و به دنبال چنگ زدن به مقام نیست .او
در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ
به پرســش خبرنگاری مبنــی براینکه آیا
عــدم اتحاد اعضای ائتــاف نصر باعث
شــده بار دیگر نامــزدیاش را بــرای این
پســت اعالم کنــد ،مدعی شــد« :بهرغم
تمامــی تبلیغــات منفی ،ائتــاف نصر،
از هــر زمــان دیگــر مقتدرتــر و متحدتــر
است .از ســوی دیگر من به رهنمودهای
مرجعیت پایبند هســتم و نظر ایشان را
پذیرفتــهام ».عمــار حکیم رهبــر جریان
حکمــت نیــز توصیــه مرجعیــت عراق
را نقشــهراه مرحلــه پیش رو دانســت .او
طی دیدار با یان کوبیس ،فرســتاده ویژه
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد در امــور
عراق درباره تشــکیل دولت آینده سخن
گفــت .عمــار حکیــم طــی این دیــدار بر
ضرورت حضــور احزاب اپوزیســیون نیز
تأکید کرد و آنها را ارزیابیکننده عملکرد
دولــت آتی دانســت .بــه گزارش ایســنا،
رهبــر جریــان حکمت ملــی در پایــان از
فراکســیونهای سیاســی خواست منافع
ملی را بر منافع شخصی مقدم بشمارند

و بــه زمانبندیهــای مشــخص شــده در
قانون اساسی پایبند باشند.
ëëپایانمحبوبیتنخستوزیر
پس از نشستن هواپیمای حامل العبادی
در فــرودگاه بصــره ،مردم از او اســتقبال
گرمــی نکردنــد .به گــزارش «ایــران» به
نقــل از تایم ،بنرهایی با محتوای «شــما
فقــط بــه فکر نفت هســتید و به شــرایط
زندگــی مــردم بصــره فکــر نمیکنید» و
«مــردم بصره خواهان حضــور العبادی
که در آســتانه رفتن اســت ،نیســتند» در
مقابــل دیــدگان او ظاهر شــدند تــا به او
نشــان دهنــد از محبوبیتــش نــزد مردم
چیــزی باقی نمانــده اســت .اعتراضات
ضد دولتی در جنوب عراق ،دهها کشــته
و زخمــی بــر جای گذاشــته و مــردم او را

مســبب ایــن اوضــاع میداننــد .رهبران
دیگــر احزاب از او میخواهند کنارهگیری
و با دفتر نخستوزیریای که چهار سال
کلیدش را در دست داشت ،خداحافظی
کند .اما او در نشســت هفتگیاش درباره
ناآرامیهــای بصــره گفــت ،اگرچــه در
ایــن اســتان کمبودهایــی وجــود دارد اما
اعتراضــات مــورد سوءاســتفاده اهــداف
سیاســی واقــع شــده اســت .بــه گــزارش
ایرنــا ،او در ایــن باره افــزود« :منظور من
گــروه خاصــی نیســت ،بلکــه ســخنم با
تمــام گروههایــی اســت کــه در حــوادث
بصره دست داشتهاند و به دنبال تقسیم
غنایم میان خود بودنــد ،این اقدام آنها
محکوم است و ما همگی باید این اقدام
را محکوم کنیم».

ترامپ تحریمهای امریکا علیه روسیه را به بهانه پرونده ترور اسکریپال تشدید میکند

نبرد دالر و روبل
الله مهرزاد
خبرنگار

 4سال است ،واژه «تحریم» برای روسیه
واژهای عــادی و روزمــره شدهاســت .روز
پنجشــنبه نیز طنیــن این واژه ســه بار در
گوش مردم روسیه نشست .ابتدا شورای
اتحادیــه اروپا اعالم کرد ،تحریمها علیه
روســیه را که از زمان جنگ اوکراین علیه
این کشــور وضع کرده ،تمدیــد میکند و
پس از آن نیز امریکا نخســت دو کمپانی
فنــاوری روســیه و چیــن را بدلیــل نقض
تحریمهای واشنگتن علیه پیونگ یانگ
تحریــم کرد و پــس از آن نیــز اعالم کرد،
در مــاه نوامبــر روســیه را بدلیــل نقشــی
که در مســموم شدن ســرگی اسکریپال،
جاســوس ســابق روس در انگلیــس
داشتهاست ،تحریم خواهد کرد.
گویا بنا نیست ،نحسی پرونده اسکریپال
دســت از ســر روســیه بردارد .چهارشنبه
هفتــه پیــش والدیمیــر پوتیــن ،رئیــس
جمهــوری روســیه شــخصاً دربــاره ایــن
موضــوع اظهــار نظر کــرد و گفــت که دو
مــردی کــه انگلیــس مدعــی شناســایی
آنــان در پرونده مســمومیت اســکریپال

شدهاســت ،ارتباطــی بــا دســتگاههای
جاسوسیروسیهنداشتهوشهروندعادی
بودهاند و پس از آن نیز شبکه تلویزیونی
راشــا تودی ،وابسته به دولت روسیه ،این
دو متهم را نشــان داد که میگفتند برای
یک سفر تفریحی به انگلیس سفر کرده
بودند و این اتهامها به آنان نمیچسبد.
به گزارش «ایــران» به نقل از خبرگزاری
«رویترز» ،با تمــام این برائتجوییها از
این پرونده ،روز پنجشنبه مانیشا سینگ،
دستیار وزیر خارجه امریکا اعالم کرد ،اگر
نقش روســیه در ترور اسکریپال به اثبات
رســد ،واشــنگتن در ماه نوامبر دســت به
شدیدترین تحریمهای خود علیه روسیه
خواهد زد .وی با طرح این ادعا که روسیه
قوانین مربوط به ســاحهای شیمیایی و
بیولوژیک را زیر پا گذاشتهاست ،گفت :از
نظر ما روسیه همچنان یک تهدید جدی
علیه امنیت ملی امریکا اســت .عالوه بر
این خزانهداری امریکا نیز روز پنجشــنبه
خبــر داد ،دو کمپانــی روســی و چینــی را
بدلیل دور زدن تحریمهای امریکا علیه
کره شمالی تحریم کردهاست .به گزارش
«ایران» بــه نقل از ســایت روزنامه «وال
استریت ژورنال» ،این دو کمپانی والسی

ســیلور اســتار متعلق به روسیه و یانبیان
سیلوراســتار ،وابســته بــه چین هســتند.
اســتیو منوچین ،وزیر خزانهداری امریکا
کــه خــود اعمال ایــن تحریمهــا را اعالم
کــرد ،گفت کــه امریکا بــا ایــن تحریمها
قصــد دارد بر جدی بــودن مواضع خود
نســبت بــه کره شــمالی تأکیــد و به همه
کمپانیهــای فنــاوری ،تجــاری و ...در
سراســر جهــان بگوید کــه حــق ندارند از
کارگران کره شــمالی برای تولیدات خود
استفادهکنند.
البتــه چیــن و روســیه نیــز در مقابلــه بــا
تحریمهــای امریــکا از پــا ننشســتهاند.

پایــگاه خبری مجله تایم در یادداشــتی
تصریــح کــرده ،چهــار ســال پیــش،
العبــادی قــدرت را در میانــه جنــگ
کشــورش با گــروه تروریســتی داعش به
دســت گرفت و در همیاری با گروههای
نظامــی مردمــی چنــد ماه پیش رســماً
پیــروزی علیه آن را اعالم کرد .اما اکنون
داعــش کنــار رفتــه اســت و عراقیهــا
بــه دنبــال شــخصی هســتند کــه بتواند
وعدههای خود را بر سر مبارزه با فساد و
معضالت اجتماعی عملی کند.
ëëتهدیدمقتدیصدر
مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق نیز
در صفحه توئیتر خود درباره مذاکرات به
منظور انتخاب نامزدهای نخستوزیری
نوشــت« :مــا بــا چهرههــای شــاخص

عــراق بــرای نامــزدی چنــد شــخصیت
تکنوکرات و مســتقل به توافق رســیدیم.
ایــن یــک تصمیــم ملــی اســت و تحت
تأثیــر دخالتهــای خارجــی نیســت .از
نامــزد منتخــب میخواهیــم بــه دور از
تقسیمبندیهایجناحی،حزبی،نژادی
و طایفــهای صرفــاً براســاس تواناییها و
عملکرد ،کابینــه خود را تشــکیل بدهد.
البته برخــی نامزدهای پیشــنهادی ما را
رد کردنــد تا فســاد بــه بقای خــود ادامه
بدهــد و همچنــان قــدرت را قبضه کند.
اما بر خواســت و اراده مردم تأکید داریم
و مبارزه با فساد را در اولویت برنامههای
خود گذاشــتهایم .اگر کارشــکنیها ادامه
یابد ،من پیوســتن خود را به اپوزیســیون
اعالم خواهم کرد».
مذاکــرات بــرای تشــکیل دولــت جدید
در سپهر سیاســی عراق همچنان ادامه
دارد .در انتخابــات پارلمانــی عــراق در
ماه مه فهرســت مورد حمایت مقتدی
صــدر ،روحانــی شــیعه ،بــا کســب 54
کرســی از ســایر جناحهــا پیشــی گرفت.
پــس از آن ائتالف فتح به رهبری هادی
العامــری  48کرســی ،نصــر به ریاســت
العبــادی  42کرســی و دولــت قانون به
رهبــری نــوری المالکــی  25کرســی بــه
دست آوردند.
در همین حال ،منبعــی آگاه اعالم کرد
دو حزب دموکرات کردســتان و اتحادیه
میهنــی کردســتان در پــی مذاکراتــی
دوجانبه به توافق رســیدند که ســهمیه
ریاســت اقلیم کردستان عراق به حزب
میهنــی کردســتان برســد و در مقابــل
حزب دموکرات کردســتان ســمتهای
اصلــی در کابینــه جدیــد از جملــه
وزارتخانهها را به دست بگیرد.

تکرار محاصره حدیده
تکرار یک فاجع ه انسانی
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اما ترامپ هم ،خود از رفتاری که در رسانههای مهم با او میشد بشدت رنجور بود .هر
توهینی ذهن او را به خود مشغول میکرد تا زمانی که توهین بعدی جای آن را بگیرد.
توهینها شناسایی میشدند و بارها و بارها در دستگاه ویدئو دوباره پخش میشدند
و بــا هــر بار بازپخش ،روحیه او بدتر میشــد (او همیشــه از بازپخش دســتگاه ویدئو
استفاده میکرد ).بیشتر مکالمات روزمره رئیس جمهوری تکرار دوباره حرفهایی
بود که مجریان و میهمانان در مورد او زده بودند .همچنین ،نه تنها وقتهایی که به او
حملهمیشدعصبانیوناراحتمیشدبلکهوقتیهماطرافیانشموردحملهقرار
میگرفتند از کوره در میرفت ،اما وفاداری آنها را باور نداشت ،یا خودش یا ماهیت
رسانههای لیبرال را به خاطر بیحرمتی به کارکنانش مقصر نمیدانست؛ او آنها و
ناتوانی آنها را در جلب تحسین رسانهها مقصر میدید.
اعتقاد رســانههای مهم به حقانیت خود و تحقیر ترامپ موجب سونامی کلیکها
روی رســانههای راســتگرا شده بود .اما رئیس جمهوری اغلب خشمگین ،دلسوز به
حــال خود و رنجور ،از شــرایط باخبر نبود یا آنها را درک نکرده بــود .او در همه جا در
توجوی عشق رسانهها بود .از این نظر کامالً به نظر میرسید ترامپ نمیتواند
جس 
بین امتیاز سیاســی خود و نیازهای شــخصیاش تمایزی قائل باشد – او احساسی و
نه اســتراتژیک فکر میکرد .از نظر او ارزش مهم رئیس جمهوری بودن این بود که
مشهورترینمردجهانهستیدوشهرتهمیشهموردتحسینواحترامرسانههاست.
اینطورنیست؟اما،عجیبآنکهترامپبهدلیلاستعدادآگاهانهیابیاختیارخاص
خود در بیزار کردن رسانهها از خود رئیس جمهوری شده بود که بعداًاو را به چهرهای
تبدیل کرد که مورد دشنام و تحقیر رسانهها قرار گرفت .این فضایی دیالکتیک نبود
که برای مردی دلواپس و نگران ،فضای راحتی باشد.
ایلس اشــاره کــرد« :بــرای ترامپ رســانهها نمایانگر قدرت بودند ،بســیار بیشــتر از
سیاســت و او خواهان توجه و احترام مقتدرترین مردان رســانهها بود .دونالد و من
بیش از  25سال دوستان واقعاً خوبی بودیم اما او ترجیح داد با مرداک دوست باشد
که به نظرش آدم ابلهی بود – حداقل تا زمانی که رئیس جمهوری نشده بود».
شــام مخصوص خبرنگاران کاخ ســفید برای  29آوریل یعنی یکصدمین روز دولت
ترامپ تعیین شد .این شام ســاالنه که زمانی رویدادی مخصوص افراد خودی بود
به فرصتی برای ســازمانهای رســانهای تبدیل شــده بود تا با استفاده از سلبریتیها
– که اکثراًکاری با خبرنگاری یا سیاست نداشتند – و نشاندن آنها سر میز خود ،جایگاه
خود را بهتر کنند .وقتی در سال 2011باراک اوباما ،ترامپ را سر میز شام مسخره کرد،
این منجر به تحقیر شدید ترامپ شد .در فرهنگ ترامپ این کار توهینی بود که او را
تحریک کرد در انتخابات سال 2016شرکت کند.

فرار به سوی آینده

خبرنگار
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خبر حمله تروریســتها به قطارهای شــهری مادرید در شــب
چند ســاعت بعــد با ِ
گذشته ،از خواب بیدار شدم .این حمالت وحشتناک و تالش مشترک ما با افبیآی و
سایر آژانسهای امنیتی برای کشف این موضوع که آیا توطئهای شبیه حمالت مادرید
کشور خودمان را تهدید میکند یا نه؟ همه وقت ما را در آن روز گرفت .ما اول صبح
ی آی تشکیل جلسه دادیم و پس از آن من و باب مولر رئیس افبیآی
فب 
در ستاد ا 
برای شرکت در جلسه توجیهی مرتبط با تهدیدات تروریستی به اتاق بیضی در کاخ
ســفید رفتیم .با رئیس جمهور ،معاون وی و مشــاوران ارشدشان مالقات کردیم .در
این جلسه هیچ اشارهای به برنامه نظارتی طوفان ستارهای نشد.
بعد از این جلســه من خانم «فِران تاونســند» معاون کاندولیزا رایس مشاور امنیت
ملــی رئیس جمهــوری را در راهرو متوقف کــردم .من فــران را از دورهای که بهعنوان
دادســتان در نیویــورک خدمت میکردیم ،میشــناختم .خانم رایس در جلســه روز
سهشــنبه مــا با معاون رئیــس جمهوری دربــاره برنامه نظارتــی آژانس امنیت ملی
حضور نداشــت .این ســؤال به ذهنم خطور کرد که ممکن اســت مشاور امنیت ملی
در جریان برنامه طوفان ســتارهای نبوده است؟ فکر کردم اگر او اکنون در جریان قرار
گرفته باشد ،ممکن است بتواند یک صدای منطقی در حمایت از ما باشد؟
بــه خانم تاونســند گفتــم که میخواهم یــک عبارتی را بــه او بگویم و ضــرورت دارد
بدانم که آیا رئیس اش این عبارت را میشناســد یا نه؟ فران گیج و متعجب به نظر
میرسید .به او گفتم« :طوفان ستارهای» و مایلم بدانم که خانم رایس این عبارت را
میشناســد یا نه؟ او گفت که موضوع را بررســی خواهد کرد .بعداً در همان روز خانم
تاونســند تلفن کرد و اطالع داد که رئیس اش عبارت مذکور را میشناســد و کامالً در
جریــان جزئیــات آن قرار دارد .فــران گفت که چیز دیگری برای اضافــه کردن به این
مطلب ندارد .من نتوانستم هیچ کمکی از رایس بگیرم.
وقتی به وزارت دادگستری برگشتم ،گلد اسمیت و فیلبین تأیید کردند که کاخ سفید
درباره طوفان ستارهای سکوت کرده است .ما همچنان منتظر بودیم .عصر همان روز
این دو نفر دوباره به دیدنم آمدند و خبر دادند که رئیس جمهوری بهرغم هشدارهای
ما ،فرمان مربوط به برنامه نظارتی فوق محرمانه آژانس امنیت ملی را تمدید کرده
است .فرمان جدید در مقایسه با قبل حاوی تغییرات قابل مالحظهای بود .قسمت
مربوط به امضای دادســتان کل حذف و جای آن را اســم و امضای مشاور کاخ سفید
آلبرتــو گونزالس گرفته بود .ادینگتون هم زبانی را برای مجوز جدید فعالیت آژانس
امنیــت ملی به کار گرفتــه بود که با پیشنویسهای قبلــی فرامین رئیس جمهوری
مطابقت نداشت .ما کارمان تمام شده بود .من فهمیدم که امشب آخرین شب من
در خدمت به دولت خواهد بود ،باب مولر همچنین برداشتی داشت .مثل من ،او هم
تشکیالت دولتی ادامه دهد که قرار بود به افبیآی
نمیتوانست به خدمت خود در
ِ
دستور دهد در فعالیتهایی که هیچ پایه و اساس قانونی ندارد ،شرکت کند.
مــن پیشنویس اســتعفایم را نوشــتم و بــه خانه رفتم و بــه پاتریس گفتــم که فردا
کنارهگیــری میکنم .من دوباره مجبور بودم «چراهــای ویژهای» را حذف کنم و برای
خانوادهام بیپاسخ بگذارم.
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بهگــزارش «ایــران» بــه نقــل از ســایت
«دویچــه ولــه» ،والدیمیــر پوتین و شــی
جین پینگ رؤســای جمهوری روســیه و
چیــن در دیــدار و مذاکــرات هفتــه پیش
خود یــک بار دیگر بر سیاســتی کــه از دو
ســال پیــش بنــای آن را داشــتند ،یعنی
حذف دالر از مبادالت تجاری خود برای
مقابلهباتحریمهایامریکااعالمکردند.
پــس از آن نیز کریل دیمیتــروف ،رئیس
صندوق ســرمایهگذاری مستقیم روسیه
از شروع استفاده از پولهای ملی به جای
دالر در تراکنشهــای مالــی بیــن چین و
روسیه خبر داد.

اعتراف مکرون به استفاده فرانسه از شکنجه
در نبرد استقالل الجزایر

گشایش سفارت مشترک دو کره در روستای
مرزیپانمونجوم

دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه بهصورت رسمی اعالم
کرد ،نظامیان این کشور در طول نبرد استقالل الجزایر بهصورت نظام مند از شکنجه
استفاده کرد هاند.
بهگزارش «ایران» بهنقل از فرانس  ،24روز پنجشــنبه مکرون در بیانیهای خبر داد،
براساس تحقیقات قطعی شده که موریس اودن ،ریاضیدان ،فعال کمونیست و از
پیشگامان نبرد استقالل الجزایر تحت شکنجه از دنیا رفته و قرار است این موضوع
بهصورت رسمی به همسر او اعالم شود.
موریس اودن در ســال  ،1957هنگامی که الجزایر تحت اســتعمار دولت فرانسه
بود ،ناپدید شــد .مســأله ناپدیــدی او یکــی از رمزآلودترین وجوه جنــگ الجزایر
بهشمار میرود.

کرهشمالی و کرهجنوبی اعالم کردند ،سفارتخانه مشترک دو کشور در مرز آنان
گشایش یافت .اقدامی نمادین که بارقهای از امید را در دل شهروندان دو کشور
روشن کرد.
بهگزارش «ایران» به نقل از رویترز ،گشایش این سفارتخانه با حضور نزدیک به
 60نفر از مقامات دیپلماتیک دو کشور در حالی رخ داد که قرار است کیم جونگ
اون و مون جائه این ،رهبر و رئیس جمهوری دو کره ،هفته آینده برای سومین بار
در کمتر از یک سال اخیر با یکدیگر دیدار و مذاکره کنند.
دو کره پیشــتر در راســتای مذاکرات مربوط به صلح در شــبه جزیره کره ،ضمن
برچیــدن بلندگوهــای تبلیغاتــی در مــرز ،اقــدام به ایجــاد خط تلفــن و فکس
مستقیم کرده بودند.

گروهجهان /با تکرار دوباره رویکرد خصمانهای دیگر از ســوی
عربســتان ،یمــن درگیر بحران انســانیای دیگر شــد ه اســت.
خاورمیانه
بــه گــزارش «ایران» بــه نقل از خبرگــزاری الجزیــره ،بهدنبال
شکست مذاکرات صلح با حمایت سازمان ملل ،عربستان سعودی حلقه دستان
خود بر گلوی ساکنان حدیده را تنگتر کرد .عربستان در تازهترین اقدام علیه مردم
یمن ،یکی از مسیرهای اصلی تأمین مایحتاج حوثیها را بست .این مسیر که بندر
حدیده را به صنعا ،پایتخت یمن ،وصل میکند ،یکی از شاهراههای اصلی برای
انتقال مواد غذایی از پایتخت به حدیده اســت .ســاکنان محلــی حدیده هم خبر
دادند ،دروازه شرقی شهر در حمالت هوایی نیروهای ائتالف آسیب دیده است .لیز
گراندی مسئول امور انسانی سازمان ملل در امور یمن با تأیید این خبر هشدار داد:
«صدها هزار تن در شهر حدیده میان زندگی و مرگ دست و پا میزنند ،تنها به این
دلیل که عربستان سعودی یکی از اصلیترین مسیرهای تأمین مواد غذاییشان را
بســته است .در این محاصره ضدانســانی ،خانوادهها هر لحظه از زندگیشان را با
هراس بمبها و موشکها و حمالت هوایی سر میکنند».
اکنــون جنگ ســه ســاله یمــن وخیمترین بحــران انســانی در جهان اســت که
جان میلیونها تن را به خطر انداخته و باعث تشــدید فقر و بیماری و قحطی
شــده اســت .اکنون در این کشــور  28میلیون نفــری ،زندگــی  22میلیون تن به
کمکهــای انســانی وابســته اســت .عربســتان ســعودی در ائتالفــی با هشــت
کشــور عرب دیگر وارد جنگ با حوثیها شــد و برای آنکه مهمات به این گروه
شــبهنظامی نرســد ،یمن را محاصره کرد .گروههای حقوق بشــری در سراســر
جهان همواره از جنگافروزی آل ســعود در این کشــور انتقاد میکنند و برخی
دولتهــای اروپایی در پی تشــدید فشــارهای ایــن گروهها ،فروش تســلیحاتی
خود را به عربستان قطع کردهاند .اما همچنان بیشتر قراردادهای عظیم میان
کشــورهای غربی با عربســتان برقرار اســت .شــبکه تلویزیونی ســیانان اخیراً
گزارش داده ،بمبی که ماه گذشــته منجر به کشــته شــدن  40کودک یمنی شــد
ساخت کارخانه الکهید مارتین امریکا بوده است.
 ëëمولود چاووش اوغلو ،وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد رجب
طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه در سوچی
دو خط
خبـــر
با والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روسیه درخصوص پرونده
توگو خواهد کرد .در همین حال معاون وزیر دفاع روسیه اعالم کرد
سوریه گف 
کشــورش ســال آتی میالدی تجهیز ترکیه به ســامانههای موشــکی اس  ۴۰۰را
آغاز میکند.
 ëëآنگ ســان سوچی ،رهبر معنوی میانمار و برنده جایزه نوبل در نشستی در
هانوی اعتراف کرد :به طور حتم مدیریت بحران اقلیت مســلمانان روهینگیا
میتوانست بهتر انجام گیرد.
 ëëارتش ترکیه نظامیان و نیروهای ویژه کماندوی خود را برای تقویت حضور
نظامیاش در مرزهای مشــترک با ســوریه در جنوب این کشــور به این منطقه
اعزام کرد.
 ëëهــدر ناوئرت ،ســخنگوی وزارت خارجه امریکا اعالم برگــزاری انتخابات در
دو جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک را محکوم کرد.

