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برادر دو قلوی شادی عبدالعلی ،نوجوان
 11ســاله فلســطینی دو روز اســت در
عــزای او کــه در تظاهــرات روز جمعه در
نــوار غزه کشــته شــد ،میگرید .شــاهدان
میگوینــد او در 70متــری فنســی که غزه
را از ســرزمینهای اشــغالی جدا میکند،
ایستادهبود.

 10ســال پیش در چنین هفتهای با ســقوط
بانــک بــرادران لمــان ،بحــران اقتصــادی
جهــان آغــاز شــد .در ایــن  10ســال شــاهد
تأثیــر ایــن بحــران در ظهــور بحرانهایــی
جدید همچــون دونالد ترامــپ ،برگزیت،
قدرتگیــری راســتهای افراطــی و بــه
حاشیه رفتن دموکراسی بودهایم.

AFP

پایان رزمایش بزرگ روسیه

نــــــما

فقــر در آفریقــا ســامتی مــردم را به خطر
انداختــه اســت .فلورنــس ،دختــر نوجوان
رواندایــی کــه همســایگانش او را بهخاطــر
بزرگ شــدن شــکمش و احتمال بــارداری
سرزنش میکنند ،ناراحتی قلبی دارد و این
باعــث بزرگ شــدن کبــد و طحالش شــده
است.

مردان خشن کمنیتس در حبس

با افزایش تنشهای نژادی در آلمان ،اعضای یک گروه نژادپرستانه دو جوان ایرانی و پاکستانی را مورد ضرب و شتم قرار دادند
فرحناز دهقی
خبرنگار

تــب راســتگرایان افراطــی در آلمــان،
کشــوری که مردمــش به خونســردی و
مهاجرپذیــری شــهرهاند ،داغتــر شــده
اســت و گردانــه تظاهــرات لــه و علیــه
راســتگرایان از ســالهای اخیــر تندتــر
میچرخــد .در تازهترین مــورد ،گروهی
از راســتگراها خــود را مســئول نظــم و
انضباط شــهر کمنیتس دانسته و چند
مهاجــر از جملــه یــک تبعــه ایــران را
هدف حمله قرار دادند .پلیس  6نفر از
مهاجمان را دستگیر کرد.
به گزارش «ایــران» به نقل از خبرگزاری
دویچــه ولــه ،بهدنبــال فعالیتهــای
نژادپرســتانه ،اعضــای گروهی دســتگیر
شــدند کــه بــرای گروهــی از مهاجــران
مزاحمــت ایجــاد کــرده بودنــد .پیش از
دســتگیری ،آنهــا عــدهای از شــهروندان
خارجــی آلمــان را دوره کــرده بودنــد و
آنهــا را آزار کالمــی و فیزیکــی میدادند.
در میــان آزاردیدگان ،یک جــوان ایرانی
نیز حضور داشــت که از ناحیه ســر دچار
جراحــت شــده اســت .این گــروه بــا نام
«مقاومــت مردمــی» خــود را مجــری
نظــم و قانــون مطلوبــش میدانــد و در
تــاش اســت بــا حضــور مهاجــران در
آلمــان مبــارزه کند .براســاس تحقیقات
پلیــس ،پیــش از کتــک زدن فــرد مزبــور
ایرانی ،آنهــا در تظاهراتی کــه به دعوت
«طرفداران کمنیتس» ،گروه راســتگرای
پوپولیستی ،برگزار شــده بود حضور پیدا
کــرده بودنــد .پــس از آن نیــز میهمانان

یک جشــن تولد را مورد بازخواست قرار
داده بودند و از آنها خواسته بودند کارت
شناساییشــان را نشــان بدهنــد .پــس از
اطــاع مــردم بــه پلیــس ،همــان شــب
 15مرد را بهطور موقت دســتگیر کردند
و بعــد بــرای شــش نفــر از آنهــا کــه بین
 27تا  33ســال هســتند ،قرار بازداشــت
صادر شــد .بنابر اعــام دادســتانی ،این
افــراد بــه اخــال در نظــم عمومــی از
جملــه از طریــق ضــرب و شــتم متهــم
شــدهاند .یکی از متهمان کــه به صورت
مشــروط آزاد بوده ،به زندان منتقل شد
و پرونــده پنج نفر دیگر نیز قرار اســت تا
روز چهارشــنبه مورد بررسی قرار بگیرد.
جمعــه پیــش ،هــزاران نفــر از حامیــان
جنبشراستگرایپوپولیست«طرفداران
کمنیتــس» بــه خیابانها آمدنــد و علیه
مهاجــران شــعار ســر دادنــد .آنهــا طی
تظاهرات مدعی شدند جمعیتشان از
مخالفانشان بیشتر است.
ëëقتل،نقطهعطفراستگراها
دور تــازه قدرتنمایی راســتگراها پس
از به قتل رسیدن یک شهروند آلمانی
آغاز شد .مقتول طی یک نزاع خیابانی
جــان خــود را از دســت داد .اگرچــه در
گــزارش پلیــس ذکــر شــده کــه در این
درگیــری  10نفر دخیــل بودهاند و تنها
چنــد نفــر از آنها ملیتهــای مختلف
داشــتند ،اما با انتشــار این خبر عرصه
بــرای حضــور نژادپرســتها بازتــر
شــد .بالفاصله پــس از آن هــزار نفر از
ط گراهــا در خیابانهــا دســت بــه
افــرا 
تظاهرات علیه حضور مهاجران زدند
و ســامهای هیتلــری در جــای جــای

شــهر نمایــان شــد .پلیــس کمنیتــس
در واکنــش بــه ایــن تظاهــرات ،آن را
فاجعهبار دانســت .احزاب و گروههای
مخالــف راســتگرایان نیــز در پاســخ،
تظاهــرات برگــزار کردنــد .به گــزارش
«ایــران» بــه نقــل از یورونیــوز ،گــروه
«اتحاد برای کمنیتس بــدون نازی» از
گروههای دیگر مخالف با نژادپرســتی
دعــوت کرد تا بــا حضــور در خیابانها
مراتــب اعتراضشــان را به راســتگراها
نشــان بدهنــد .در ایــن میــان ،الرس
کلینگبایــل دبیــرکل حــزب سوســیال
دموکرات آلمــان و دیتمار بارچ رئیس
فراکســیون حــزب چپهــا در پارلمان
نیز در ایــن تظاهرات حضور داشــتند.
پیــش از این نیز گروهــی از کارآفرینان،
دانشــمندان و نخبــگان و شــهروندان
کمنیتســی بــا ارســال پیامــی از مــردم

خواســتند علیــه گروههــای راســتگرا
اعتراض کنند .آنگال مرکل صدراعظم
ایــن کشــور هــم کــه سیاســتهای
مهاجرتیاش او را در میان پناهجویان
محبــوب کرده ،با انتقــاد از رویدادهای
کمنیتــس گفــت ،در حاکمیــت قانون
جایــی بــرای تعقیــب و آزار خارجیان
وجــود نــدارد .هایکو مــاس وزیــر امور
خارجــه نیــز از آلمانیهــا خواســت در
برابر راستگراهای افراطی بایستند و با
عقاید نژادپرستانه مبارزه کنند .حمله
به خبرنگاران و کارمندان رســانهها در
اوایــل ماه جــاری میالدی خبــر از آغاز
مــوج تــازه خشــونتها داد .طــی ایــن
حمله دوربینهای فیلمبرداری و ابزار
صدابرداری خبرنگاران شکســته شــد
و صــدای اعتــراض مدیــران و اعضای
تحریریههــای رســانههای آلمــان را

پسران حسنی مبارک ،دیکتاتور سابق مصر روانه زندان شدند

ندا آکیش
خبرنگار

دادگاهی در مصر روز شنبه به وقت محلی
حکم بازداشــت پســران حســنی مبــارک،
دیکتاتــور مخلــوع مصــر را صــادر کــرد و
جمــال و عــاء مبارک کــه در زمــان صدور
حکم بازداشــت در دادگاه حضور داشتند،
بازداشــت و از همان جا روانه زندان شدند.
صدور این حکم بازداشت اگرچه به خاطر
اتهامهای فســاد و اختــاس علیه جمال و
عالء صادر شده اما شبهه سیاسی و معنادار
بــودن آن نیــز مــیرود .زیــرا در ســالهای
اخیــر حضــور جمــال مبــارک در انظــار
عمومی افزایــش یافته و نگرانیهایی را در
میــان حامیــان عبدالفتاح سیســی ،رئیس
جمهوری مصر به وجود آورده است.
به گزارش «ایران» به نقل از سایت روزنامه
امریکایــی وال اســتریت ژورنــال ،پرونــده
فســاد و اختــاس پســران مبارک در ســال
 2012و در پــی اظهــارات بازرســان قضایی
مبنــی بر اینکــه دو بــرادر با نقــض قوانین
اقتصــادی کشــور در داراییهــای بانــک
«الوطنی» دخل و تصرف و میلیونها دالر
از بودجــه دولــت را اختــاس کردهاند ،باز
شد و جمال و عالء روانه زندان شدند اما در
ســال  2015دادگاهی با استناد به اظهارات
یک قاضــی مبنی بر اینکه پســران مبارک
 43ماه در انتظار برگزاری دادگاه هایشــان
در زنــدان بودهاند و اینگونــه دوره مجازات

خود را به اتمام رساندهاند ،آنها را آزاد کرد.
حاال پس از ســه ســال ،روز شــنبه دادگاهی
در مصــر بار دیگر آنها را به همراه ســه تن
دیگر که نامشان در گزارشها ذکر نشده به
جرم فســاد و اختالس به زندان انداخت و
این سؤال را در ذهن ناظران به وجود آورد
کــه چرا اینقدر دیر (پس از ســه ســال) و در
این برهه زمانی پرونده فساد جمال و عالء
مجدداًبه جریان افتاده است.
حضــور جمــال مبــارک در انظــار عمومی
نظیــر جشــنهای عروســی و رخدادهــای
ورزشــی در ســالهای اخیــر کــه بــا هــدف
ترمیم وجهه عمومیاش انجام میشود،
میتواند دلیلی بر به جریان افتادن مجدد
پرونده فســاد پسران مبارک باشد .هرچند
که او تاکنون درباره آرزوهای سیاســی خود
حرفی نزده اســت اما بازخوردهای مثبتی
که از حضوردر میان مردم میگیرد ،خشم
حامیان سیسی را برانگیخته است.
بــه گــزارش «ایران» بــه نقل ازای بیســی
نیــوز ،یاســر ریــزق کــه ســردبیر یکــی از
روزنامههــای حامــی سیســی اســت ،در
ســرمقالهای که در مــاه مه نوشــته بود ،به
جمــال مبــارک هشــدار داد ،دنبــال جــاه
طلبیهای سیاســی نباشــد .او گفت :پســر
مبارک ممکن اســت برای رســیدن به این
جاه طلبیها با اخوان المســلمین که یک
«گــروه غیرقانونــی» اســت ،متحد شــود و
برای ســال  2022که دومین دوره ریاســت
جمهــوری سیســی بــه پایــان میرســد،

روزنامه امریکایی وال اســتریت ژورنال براساس گزارشی محرمانه از سازمان ملل
نوشــت ،پیونگ یانگ از طریق فروش غیرقانونی سالح و واردات پنهانی سوخت
تحریمهای بینالمللی را نقض کرده که نشان دهنده بیفایده بودن سیاستهای
تحریمی علیه این کشور است .در گزارش محرمانه سازمان ملل آمده است ،کره
شمالی با وجود تحریمهای اعمال شده ،در فروش سالح به یمن ،لیبی ،سوریه و
ســایر مناطق درگیر دست داشته اســت .در این گزارش همچنین بهصورت مکرر
به واردات ســوخت به کره شمالی از طریق کشتیهای چینی و روسی اشاره شده و
آمده است :این نقض تحریمها نشان دهنده تأثیرگذار نبودن تحریمهای شورای
امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی است .مسکو این اتهام را رد کرده است.

انــدازه جــدی گرفــت که آرای کســانی
کــه بــه دنیایی بــه هــم پیوســته ،رو به
رشــد و بــاز و بــه همبســتگی جهانــی
معتقدند .حوادث اخیر نشان میدهد
احســاس ناامنــی در میــان بخشــی از
مــردم آلمــان در حــال رشــد اســت».
امــا برخــی چهرههــای سیاســی در
همدلی با راســتگراها پــا را از این فراتر
گذاشتند .درحالی که بیشتر مقامهای
سیاسی این کشور از مردم خواستهاند
نســبت به افزایش موج نژادپرســتی و
افراطگرایی هوشــیار باشــند ،هورست
زهوفــر وزیــر کشــور آلمــان کــه عضــو
حــزب سوســیال مســیحی اســت ،در
یکــی از نشســتهای گــروه ایالتی این
حزب در براندنبورگ گفت که خشــم
و اعتراض مردم بــه حضور مهاجران
به معنای نازی بودن آنها نیســت و به
گــزارش روزنامه دی ولــت ،مهاجران
را ریشــه مشــکالت دانســت .هانــس
گئورگ ماســن رئیس سازمان امنیت
داخلــی آلمــان نیــز پیــش از این یکی
از ویدئوهــای منتشــر شــده از اعمــال
خشــونت علیه مهاجــران را «احتماالً
ساختگی» دانست .به گزارش دویچه
وله ،روزنامه هندلزبالت چندی پیش
افشا کرد که ماسن به حزب راستگرای
«آلترناتیــو بــرای آلمان» عالقــه دارد
و بــه ایــن حــزب توصیههایی کــرده تا
تحــت کنترل ســازمان امنیــت آلمان
قــرار نگیــرد .اشــپیگل آنالیــن هم به
نقل از الکســاندر گاولند ،رئیس حزب
آلترناتیو برای آلمان ،نوشت که او تا به
حال سه بار با ماسن دیدار کرده است.

کاندیــدای ریاســت جمهوری مصر شــود.
قانــون اساســی مصــر بــه سیســی اجــازه
نمیدهد بیش از دو دوره رئیسجمهوری
باشــد اما حامیان او در صدد اضافه کردن
متممی به این قانون هستند که به موجب
آن ،او بتوانــد در ســال  2022نیــز کاندیــدا
شود یا مدت زمان دوره ریاست جمهوری
کنونی خود را افزایش دهد .پیش از انقالب
مردمــی ســال  2011مصر که به ســرنگونی
حسنی مبارک انجامید ،جمال مبارک 54
ساله ،سرمایهگذار بانکی و یک مقام ارشد
در حزب حاکم پدرش بــود و مردم عادی
مصر و مخالفان دولت وقت به او به چشم
جانشــین پــدر نــگاه میکردند .بــه عقیده
برخی از تحلیلگران ،یکی از دالیل انقالب

درآورد .حملــه بــه رســتورانی یهودی،
از دیگر اقدامهای حامیان نئونازیســم
طــی چند هفتــه اخیر بود .پــس از آن،
ولفگانگ شویبله رئیس پارلمان نیز در
اولین جلســه پس از تعطیالت نسبت
بــه تظاهــرات راســتگرایان افراطــی و
نئونازیها در شــهر کمنیتــس واکنش
نشــان داد و گفــت ،حــق آزادی بیــان
در ایــن کشــور مجــوزی بــرای اعمــال
تآمیزنیست.
خشون 
ëëهمدلیبانژادپرستی
رئیــس پارلمــان آلمــان در ادامــه
ســخنانش گفت ،نگرانی آلمانیها از
افزایش تعداد پناهجویان قابل درک
اســت .او در ایــن باره افــزود« :نگرانی
شــهروندان از تغییرات وسیع و سریع
در نوع زندگــی و تعداد زیاد مهاجران
در مدت زمانــی کوتاه را باید به همان

دستاورد مهم دیپلماتیک برای انصاراهلل یمن

زخمیهای یمنی برای درمان
به خارج از کشور منتقل میشوند

مبارزه با رقبای احتمالی در کسوت اجرای عدالت

اذعان سازمان ملل به بیفایده بودن تحریمها علیه کره شمالی

رزمایش بزرگ روســیه که از  13ســپتامبر ( 22شهریور) با
حضــور  300هزار نظامی و  36هزار تانک آغاز شــده بود،
امروز به کار خــود پایان میدهد .در این رزمایش  30هزار
نیروی نظامی چین نیز حضور داشــتند تــا بر همکاریها
بین دو کشور تأکید کنند.

نیویورکتایمز(امریکا):

ZUMA PRESS

جالب اســت که کانوی و هیکس هر کدام تجســم یک جنبه از مشــکل رسانههای
دوست رئیس جمهوری بودند .کانوی دشمن سرسخت و پیامرسان آزاردهندهای
بــود که باعث حمله خشــمگینانه رســانهها به رئیس جمهوری میشــد .هیکس
محرم اســراری بود که همیشه سعی میکرد استراحتی به رئیس جمهوری بدهد
و در تنهــا رســانهای که واقعاً برایش اهمیت داشــت – رســانهای کــه بیش از همه
از او متنفــر بــود – تبلیغاتــی داشــته باشــد .اما ایــن دو زن با وجودی کــه در طبع و
عملکرد رسانهای خود متفاوت بودند ،هر دو در دولت نفوذی قابل توجه به دست
آورده بودند و بهعنوان مباشــری کلیدی و مســئول پرداختن به مهمترین نگرانی
رئیس جمهوری یعنی شهرت در رسانهها خدمت میکردند.
در حالی که ترامپ اکثراً ضد زن بود اما در محل کار به زنها بسیار بیشتر از مردان
نزدیک بود .به مردها اعتماد داشت اما به زنها وابسته بود .او به زنهای دفترش
عالقهمند بود و به آنها نیاز داشــت و در بیشــتر مسائل شخصی مهم خود به آنها
اعتمــاد میکرد .به اظهار ترامپ ،زنهــا وفادارتر و قابل اعتمادتر از مردان بودند.
ممکن اســت مردها قویتر و الیقتر باشــند اما احتمالش هم بیشــتر بود که برای
خودشان برنامهریزی دیگری داشته باشند .محتملتر بود که زنها بالفطره ،یا به
تعبیر ترامپ از فطرت آنها ،هدف خود را روی یک مرد متمرکز کنند .مردی مثل
ترامپ.
این که همکار و دوست او در برنامه اپرنتیس یک زن بود یا دخترش ایوانکا یکی
از نزدیکترین افراد محرم اســرار او بود ،تصادفی نبود یا فقط برای برقراری
تعادل نبود .احســاس میکرد زنها او را درک میکنند .یا ،آن دســته از زنانی
که او از آنها خوشــش میآمد – زنانی با ظاهر مثبت ،مقتدر ،وفادار که قیافه
خوبی هم داشتند – او را درک میکردند .هر کس که به شکل موفقیتآمیزی
برای او کار میکرد میفهمید که همیشه باید به نیازها و تیکهای شخصی او
با دقت توجه کرد؛ از این نظر او به آن صورت با دیگر چهرههای بسیار موفق
تفاوتی نداشــت ،بلکه بیشتر شــبیه آنها هم بود .به سختی میتوان شخصی
را تصــور کــرد که بیش از او انتظار داشــته باشــد که دیگــران از خیاالت خاص
او ،اصــول اعتقــادی او ،تعصبات و تمایــات اغلب تازه او آگاه باشــد و به آن
اهمیت دهد .او نیاز داشــت که به شــکل ویژهای – فوق ویژه – با او رفتار شود.
او با نوعی خود آگاهی برای یکی از دوســتانش توضیح داده که زنان معموالً
دقیقتــر از مــردان ایــن موضــوع را درک میکنند .بویژه زنانی کــه به انتخاب
خــود ،زن گریزی و خصوصیتهای جنســی دائمــی او را تحمل میکردند ،یا
نادیده میگرفتند یا مایه سرگرمیشان بود یا برای پذیرفتن آن خود را آماده
میکردنــد – که به نحوی ناهماهنگ و اغلب بدآهنــگ ،با ارادت پدرانه جور
درمیآمد – این را درک میکردند.

شقایق امیری

Reuters

دربــاره جزئیــات برنامه طوفان ســتارهای و بویژه بخشهای مشــکلدار آن گفتوگو
کردیــم و من با این جمله حرفهایم را پایــان دادم که «ما نمیتوانیم قانونی بودن
این برنامه را تأیید کنیم».
رئیــس جمهــوری پاســخ داد« :اما این من هســتم که میگویم چه چیــزی برای قوه
مجریه قانونی هست یا نیست».
«بله قربان ،اما چیزی که فقط من میتوانم بگویم ،چیزی است که وزارت دادگستری
میتواند بهعنوان قانونی بودن یا نبودن موضوعی ،اعالم کند و در اینجا ما نمیتوانیم
ش خــود را کردیم اما همانگونه که مارتین لوتر
ایــن تأییدیه را بدهیم .ما نهایت تال 
میگوید :جایی که من االن ایستادهام ،قادر نیستم کار دیگری انجام بدهم».
ی کاش تو این مخالفت را در این لحظات آخر به سمت ما
«فقط آرزو میکردم که ا 
پرتابنمیکردی».
شوکه شده بودم ،پاسخ دادم« :آقای رئیس جمهوری اگر چنین چیزی به شما گفته
باشند ،باید عرض کنم که کارمندان شما بدجوری گمراهتان کردهاند .ما هفتهها است
که این موضوع را به آنها اعالم کردهایم».
بوش مکثی کرد ،گویی افشاگری مرا هضم میکرد و بعد گفت« :فقط تا ششم ماه مه
به من وقت بده تا جنبههای قانونی برنامه طوفان ستارهای را درست کنم .این برنامه
واقعاً مهم است و اگر من نتوانم اشکاالتش را برطرف کنم ،تعطیلش خواهم کرد».
«آقای رئیس جمهوری ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم ،ما چند هفته است که
این موضوع را تکرار میکنیم».
نفســی کشــیدم و ســپس از حد و حدود خودم بهعنوان حقوقدان و وکیل ،پا را فراتر
گذاشتم تا مشاورهای در زمینه سیاستگذاری به بوش بدهم« :آقای رئیس جمهوری
احساس میکنم که باید نکته دیگری را هم عرض بکنم؛ وقتی که مردم امریکا مطلع
شوند که ما چه کارهایی انجام دادهایم ،عصبانی خواهند شد».
رئیس جمهوری که به نظر میرســید برای اولین بار در طول گفتوگو خشــمگین و
رنجیده خاطر شــده ،با لحنی صریح گفت« :اجازه بده مــن خودم در مورد این گونه
امور نگران باشم».
«بله قربان ،فقط فکر کردم که این حرفها الزم است زده شود».
بوش مکث کرد و من متوجه شــدم که گفتوگوی ما به پایانش نزدیک شــده است؛
همانگونه که چهارشنبه شب به رئیس کارکنان کاخ سفید گفته بودم ،باور ندارم که
تهدید به استعفا میتواند باعث برنده شدن در بحث و مجادله شود .به همن دلیل
معتقدم که باید با اســتدالل و شایستگی جنگید و بعد برای ماندن یا رفتن تصمیم
گرفت .همیشــه این حس را داشــتهام که وقتی در یک مسابقه ورزشی نمیتوانی راه
حرکت رو به جلو باز کنی ،اگر توپ را برداری و به خانه بروی ،در واقع به
خود را برای ِ
نوعی تقلّب کردهای.

editorial@iran-newspaper.com

مردمــی مصر در ســال  2011نیز جلوگیری
از به قدرت رســیدن جمال پس از پدر بود.
برخــاف جمــال ،عــاء  57ســاله تنها به
تجارت عالقه دارد و خود را از سیاست دور
نگه داشته اســت .حاال هم که او شجاعت
حضــور در انظــار عمومــی را یافتــه و تــا
حدودی از جانب عموم نیز پذیرفته شــده
اســت ،نگرانیها در دولت سیســی درباره
ورود دوبــاره جمــال بــه سیاســت افزایش
یافته اســت .بویژه اینکه در حال حاضر در
دولت سیسی چهرههایی از اعضای سابق
رژیــم مبــارک حضــور دارنــد و در پارلمان
مصر نیز اعضای سابق حزب دموکراتیک
ملــی که تحت رهبری حســنی مبارک بود
دیدهمیشوند.

سپر دفاعی سوریه موشکهای اسرائیل را رهگیری کرد

پس از شنیدن چند صدای انفجار مهیب ،نیروی دفاع هوایی سوریه حمله موشکی
نیرویهواییاسرائیلرابهحومهفرودگاهبینالمللیدمشقدفعکرد.شاهدانعینی
بهرویترزخبردادندکهنورانفجارهایکوچکیرادرآسماندیدند.طیماههایاخیر،
اسرائیل حمالت خود را علیه مواضع دولت سوریه تشدید کرده است .حتی یکی از
مقامهایرژیمصهیونیستیبهتازگیگفت،در 18ماهاخیربیشاز 200حملههوایی
در سوریه انجام داده است .اقدامات مخرب این رژیم در سوریه در شرایطی صورت
میگیرد که ارتش ســوریه سرسختانه در حال مبارزه با تتمه نیروهای داعش است.
یگانهای ارتش ســوریه بر بخشهایی از ارتفاعات الصفا در عمق صحرای شــرقی
السویداسیطرهیافتندو 10نفرازتروریستهایداعشرابههالکترساندند.

گروه جهان  /جنبش مردمی انصاراهلل یمن که در جریان بیش از سه سال مقاومت
شــجاعانه در مقابل ائتالف متجاوز عربی به ســرکردگی عربســتان سعودی ،ثابت
کرده اســت در عرصه میدانی توان دفاع و حتی حمالت تالفی جویانه به دشــمن
را دارد ،در عرصه دیپلماتیک نیز به دســتاورد بزرگی رســید و توانســت یادداشــت
تفاهمی با سازمان ملل برای انتقال مجروحان به خارج کشور امضا کند.
انتقــال مجروحان یمنی به خارج از کشــور بــرای درمان یکی از شــروط انصاراهلل
یمــن برای حضور در مذاکرات صلح هفته گذشــته در ژنو بود کــه در آن زمان به
خاطر پذیرفته نشــدن این شــرط ،انصاراهلل از شــرکت در مذاکــرات امتناع کرد و
حاال پس از یک هفته ســازمان ملل به یادداشــت تفاهمی تن داده اســت که به
موجــب آن یک کریــدور هوایی به مدت  6ماه برای انتقال زخمیشــدگان یمنی
بــه خارج فعال میشــود .به گزارش ایســنا به نقل از خبرگزاری ســبا ،این کریدور
هوایی شــامل پروازهای برنامهریزی شــدهای از سوی ســازمان ملل است .هشام
شــرف ،وزیر خارجه دولت وابســته به انصاراهلل که این یادداشــت تفاهم را با لیز
گراندی ،هماهنگکننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن امضا کرده ،اعالم
کرد ،امضای این یادداشت به معنای تأخیر در بازگشایی فرودگاه صنعا در مقابل
پروازهــای هوایی تجاری نیســت .انصاراهلل همچنین ائتالف نظامی عربســتان و
امارات را به هدف قرار دادن انبارهای سازمان ملل و برنامه جهانی غذا در استان
حدیده در غرب یمن متهم کرد .محمدعلی الحوثی ،رئیس کمیته انقالب یمن
گفــت :هدف قــرار دادن انبارهای برنامــه جهانی غذا در حدیــده اقدامی دیگر از
سوی کشورهای متجاوز ائتالف در تبدیل انبارها و کلیساها و محلههای پر ازدحام
به اهداف مشروعی برای عملیات تروریستیشان است.
روز جمعــه برنامه جهانی غذا اعــام کرد ،نابودی انبارهــای ذخیره مواد غذایی
بهدلیــل جنــگ در حدیــده احتماالً موجب نــاکام مانــدن تالشها برای ارســال
کمکهای غذایی به میلیونها نفر در یمن میشود .سخنگوی این برنامه تأکید
کرد ،حدود  8میلیون نفر در سرتاسر یمن در آستانه قحطی هستند.
 «صادق خان» شــهردار لندن در یادداشتی در روزنامه «آبزرور»،
دو خط
خواستار برگزاری همهپرسی دیگری شد که توافق نهایی برگزیت را
خبـــر
به رأی مردم مشروط میکند.
 «دلسی رودریگرز» ،معاون ریاست جمهوری ونزوئال در پاسخ به تهدید «لوئیس
آلماگرو»دبیرکلسازمانکشورهایامریکاییمبنیبرطرحگزینهنظامیعلیهدولت
کاراکاس،گفت:بهسازمانمللرجوعمیکنیم.
 پس از گذشــت حدود  ۳۶ســال از سرنگونی هواپیمای وزیر خارجه پیشین الجزایر
و  ۱۳الجزایــری دیگر در مرز ایران ،عراق و ترکیه ،وزیر دفاع ســابق الجزایر فاش کرد،
دیکتاتورسابقعراقدراینحملهدستداشت هاست.
 رئیــس جمهــوری امریکا ادعا کرد ،تحقیقــات بازرس ویــژه فدرال دربــاره پرونده
مداخله روســیه در انتخابات ریاســت جمهوری  2016امریکا عامل ضربه خوردن به
محبوبیتشوکاهش 25درصدیاینمحبوبیتبودهاست.
 کرت وولکر ،فرستاده ویژه امریکا به اوکراین اظهار کرد که واشنگتن در حال بررسی
دادن تسلیحات بیشتر به اوکراین است که همچنان با شورشیان جدایی طلب مورد
حمایت روسیه در شرق خاک خود درگیری دارد.

