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اتفاقــات اهواز در کشــوری از اعضای اوپک
رخ داد ه اســت کــه از امنیــت قابل توجهی
نســبت به همســایگان عرب خود که بعد
از بهار عربی دچار بیثباتی شــدهاند ،بهره
میبرد .این در حالی اســت که ایران و این
کشورهای عربی رقابتی تنگاتنگ دارند.

تیراندازیهایروزشنبهایراندرشهراهوازمرکز
استان خوزستان رخ داده است ،استانی که پس
از هشــت ســال جنگ ایران و عراق ،همــواره از
استانهای فارغ از تنشهای جدی بود ه است.
این در حالی اســت که ایــران عوامل خارجی را
مسئولاینحملهمعرفیکرد هاست.

Xinhua

شبح مرگ در طرابلس

نــــــما

ایران در دو ســال اخیر شــاهد برخی حمالت
همچون حمله اهواز بود ه است .ضمن آنکه
حملــه اهواز دومین حمله قابل توجه اســت
که در یک ســال اخیر در ایران رخ داده اســت.
ایــران کشــورهای عربی را مقصــر این حمله
دانستهاست.

با حضور رهبران و نمایندگان  200کشور جهان هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل فردا آغاز می شود

خروج ترامپ از کانون توجه سازمان ملل
ندا آکیش
خبرنگار

رهبران و نمایندگان حدود  200کشور جهان
فردا سهشنبه در نیویورک گردهم میآیند تا
در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان
ملــل متحــد مهمترین مســائل سیاســی و
امنیتی امروز جهان را مورد بحث قرار دهند.
در دســتور کار این رویــداد مهم بینالمللی
اگرچه بررســی اهداف توسعه پایدار جهان
بــرای ســال  2030میــادی و بهداشــت
عمومــی بینالمللــی در صــدر موضوعات
قرار دارند اما بحرانهای انســانی از میانمار
گرفتــه تــا یمــن و ســودان جنوبــی ،برهــم
خوردنروابطبینالمللوشکلگیریروابط
جدید ،مسائل مربوط به ایران و کره شمالی
و ...نیز در کانون توجه رهبران خواهد بود.
مراســم افتتاحیــه هفتاد و ســومین مجمع
عمومی ســازمان ملل صبح فــردا به وقت
نیویــورک بــا ســخنرانی آنتونیــو گوتــرش،
دبیــر کل ســازمان ملــل آغــاز میشــود و
دونالــد ترامــپ ،رئیــس جمهــوری امریــکا
نیــز علــی رغــم انتقادهایی کــه از ســازمان
ملــل میکند ،نــه تنهــا در افتتاحیه مجمع
عمومــی حضــور دارد بلکه در این مراســم
ســخنرانی هــم خواهــد کــرد .البتــه شــبکه
خبــریای بیســی نیوز امریــکا بر ایــن باور
اســت که ترامپ امســال ،دیگر مانند ســال
گذشــته که نخســتین حضور خود در چنین
رویــداد مهم بینالمللــی را تجربه میکرد،
در کانون توجه جهان نیست .بویژه اینکه در
حدود دو ســال حضور خود در کاخ سفید به
خاطر تصمیمهای شتابزدهاش بسیاری از
متحدان دیرینه امریکا را ناامید کرده است.
ëëســایه بحرانهای انسانی بر مهمترین
گردهماییساالنهرهبرانجهان
در چنیــن شــرایطی بحرانهــای انســانی

حال حاضر میانمار ،یمن ،ســوریه و سودان
جنوبــی و چگونگــی رویارویــی جامعــه
بینالملــل بــا ایــن بحرانها بیــش از همه
مــورد توجــه حاضــران در مجمــع عمومی
ســازمان ملل خواهد بود .هفتاد و ســومین
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل میتوانــد
یک بزنگاه دیپلماتیک برای ســوریه باشــد
بویژه اینکه این مجمــع پس از توافق ترکیه
و روســیه برای آتش بــس در ادلب ،آخرین
مقر تروریستها در سوریه ،برگزار میشود.
مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه امریــکا اخیراً
«جیمجفری»،دیپلماتکارکشتهامریکایی
را بهعنــوان نماینــده ویــژه واشــنگتن برای
مذاکــرات ســوریه انتخاب کــرد و حــاال او در
نیویورک در حاشیه نشست مجمع عمومی
بااستفاندیمیستورا،نمایندهویژهسازمان
ملــل در امــور ســوریه دیدارهایــی خواهــد
داشت تا روند صلح ژنو احیا شود.
گذشــته از مســأله ســوریه ،ســازمان ملــل
تاکنون گامهای عملی کمی در قبال کشتار
روهینگیاییها توسط دولت و ارتش میانمار
انجام داده اســت .اما چنــدی پیش گزارش
مســتند و مبســوط ســازمان ملــل دربــاره
این کشــتارها منتشــر و حکومت میانمار به
تعقیب قضایی به اتهام نسل کشی تهدید
شــد؛ اتفاقی کــه میتوانــد آغازگر یــک گام
عملی مهم برای دفاع از اقلیت مســلمان
روهینگیا به شــمار آید .در نشســت مجمع
عمومی سازمان ملل نیز بحثهایی درباره
حــدود یــک میلیــون روهینگیایــی آواره در
بنگالدش که با مشــکالت جــدی در تأمین
نیازهای اولیه و ضروری خود مواجه هستند،
انجاممیشود.
امــا بدترین بحران انســانی جهــان در یمن
است و فارغ از نشستهایی که درباره جنگ
یمــن در مجمع عمومــی برگزار میشــود،
چندین نشســت نیز برای پاســخ هماهنگ

دادن به این جنایتها ،گرسنگی و قحطی،
شــیوع وبــا و بیخانمانــی یمنیهــا برگــزار
خواهــد شــد .البتــه پــس از ناکامــی مارتین
گریفیتــس ،نماینــده ویژه ســازمان ملل در
امور یمــن برای برگزاری نشســت صلح در
ژنو ،معلوم نیســت فشــارهای دیپلماتیک
برای پایان دادن به این جنگ به کجا خواهد
انجامید.
ëëانزوایترامپ
ایــران و کــره شــمالی هــم دو موضوعــی
هســتند کــه در مجمــع عمومــی ســازمان
ملل دربارهشــان بحث خواهد شــد .اگرچه
دولت امریکا مســتقیماً از ایران نام نبرده و
فقط گفته اســت در مجمع عمومی به طور
گسترده روی مسأله «خلع سالح هستهای»
بحث میشــود امــا ترامــپ روز جمعــه در
توئیتــی نوشــته بود ،قصــد دارد در حاشــیه
مجمع عمومی ریاســت یک نشســت ویژه
در شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران
را برعهده بگیرد .در پیشنویس دســتور کار
این نشســت که در اختیار«ای بیســینیوز»

قــرار گرفتــه اشــاره مســتقیم بــه نــام ایران
نشــده و تنهــا آمــده اســت ،نشســت درباره
چگونگی «مقابله با گســترش و اســتفاده از
خطرناکترینسالحهایجهان»است.
برگــزاری چنیــن نشســتی در حالــی اســت
کــه امریــکا و متحدانــش دیگر بر ســر ایران
همرأی نیستند .فرانسه و انگلیس بهعنوان
دو عضــو دائــم شــورای امنیــت گفتهاند در
این نشست شرکت خواهند کرد اما در عین
حال گفتهاند ،در کنار آلمان به حمایت خود
از توافــق هســتهای با ایــران (برجــام) ادامه
میدهنــد و از برجــام بهعنــوان بهترین راه
برای جلوگیری از رســیدن ایران به «ســاح
هســتهای» یاد میکنند .ترامپ در ماه مه از
توافق هســتهای ایران خارج شد و فشارهای
اقتصادی بر این کشــور را آغــاز کرد تا تهران
را مجبــور به مذاکره مجدد کنــد .در مقابل،
حســن روحانی ،رئیس جمهوری ایــران در
نیویورک در سطح جهانی فرصت مییابد
بــه حمــات لفظــی ترامــپ و فشــارهای
واشنگتن پاســخ دهد و اروپاییهای مشتاق

روسیه :اسرائیل به ما اطالعات غلط داد
پونه مجلسی
خبرنگار

برخالف انتظار رژیم صهیونیستی ،روسیه
آب پاکی را روی دســت آنها ریخت و اعالم
کرد نتایج تحقیقات نیروی هوایی اسرائیل
دربــاره ســقوط جنگنــده روســی توســط
ایــن رژیم قابل قبول نیســت .ژنــرال ایگور
کوناشنکف ســخنگوی وزارت دفاع روسیه
در کنفرانــس خبری مربوط به ســقوط این
جنگنده صراحتاً اعالم کرد اسرائیل در این
بارهاطالعاتاشتباهیبهآنهادادهاست.
دیدار هیأت اعزامی رژیم صهیونیستی به
مســکو با همتایان روســی خود پــس از آن
صورت گرفت که درخواســت دیدار آنها با
رئیس جمهوری روسیه رد شد و سخنگوی
والدیمیــر پوتیــن اعــام کــرد در برنامــه او
دیدار با مقامهای اسرائیلی گنجانده نشده
اســت و بــه جایــش آنهــا پــس از یــک روز
انتظار ،توانســتند با فرمانده نیروی هوایی
روســیه دیــدار کننــد .بــه گــزارش «ایــران»
بــه نقــل از اســپوتنیک ،هواپیمــای روســی
 20– ILهفته گذشته بر فراز آبهای سوریه
سقوط کرد و  15سرنشین نظامی آن کشته
شدند .در تحقیقات مشخص شد که مانور
جنگندههــای اســرائیلی هنــگام حمله به
الذقیه باعث ســرنگونی این جنگنده شده
است.
کوناشــنکف در ایــن باره افــزود« :مــا امروز

اطالعاتی جزئی را درباره سقوط هواپیمای
 20 – ILنیــروی هوایــی روســیه در نزدیکی
ســواحل ســوریه در تاریخ  17سپتامبر ارائه
میدهیم .ما یک گــزارش دقیقه بهدقیقه
دربــاره ایــن حادثــه تراژیک ارائــه خواهیم
کرد که بر اســاس بررســی عینــی اطالعات
رادار از جمله سیســتم نمایــش اطالعات
هواییپلوتوبهدستآمدهاست».براساس
گفتههایکوناشنکف،نیرویهواییاسرائیل
با اطالعات اشــتباه دادن دربــاره نواحیای
که در جریان حمالت هواییاش در سوریه
هــدف قرار داده ،مانع این شــده که خلبان
جنگنده بتواند آن را به مکان امنی هدایت
کنــد .ایــن ژنــرال روســی در ادامــه افــزود،
خلبانــان جنگندههــای اف  16اســرائیل از
هواپیمای روســیه بهعنوان ســپر در مقابل
سیســتمهای دفاع هوایی ســوریه استفاده
کرد هبودند.کوناشنکفدربارهاطالعرسانی
اســرائیل پــس از ســرنگونی ایــن جنگنده
گفــت« :نیروهای اســرائیلی به مــا پیش از
حملــه به ســوریه خبر نــداده بودنــد .بلکه
پس از شــروع حمله به ما هشدار دادند که
البته ایــن بر خالف توافقنامههاســت .این
اقداماتنقضآشکارتوافقهایسال2015
میانروسیهواسرائیلاست.توافقهاییکه
بهمنظور کاهش تنش میان طرفین برقرار
شــده بــود اما مــا امروز شــاهد نقــض آنها
هستیم ».او اظهارکرد« :ارتش اسرائیل 50
دقیقه بعد از اصابت موشک به هواپیمای

شهرمونترآلکانادادرروزهایجمعهوشنبهمیزباننخستیننشست17وزیرخارجهزنجهان
ت خارجی تأکید
بود که بر تقویت نقش زنان در عرصه سیاست و تقویت نگاه زنانه به سیاس 
کردند.بهگزارش«ایران»بهنقلاز«جپنتایمز»،درنخستیننشستوزیرانخارجهزنجهان
حاضران بر مسائلی مانند جلوگیری از بروز درگیریها ،توسعه دموکراتیک کشورها و برچیده
ت تأکید کردند .کریستیا فریلند ،وزیر خارجه کانادا گفت ،این گردهمایی با هدف
شدن خشون 
تأکیدبراهمیتنقشوحقوقزنانودختراندرجهانانجامشدهاست.درایننشستوزیران
خارجهآندورا،بلغارستان،کاستاریکا،جمهوریدومینیکن،غنا،گواتماال،هندوراس،اندونزی،
کنیا،نامیبیا،نروژ،پاناما،رواندا،سوئد،آفریقایجنوبیوسنتلوسیاشرکتداشتند.

سراســر جهــان ماننــد بحــران گــرم شــدن
کــره زمین و همه گیر شــدن اعتیــاد به مواد
مخــدر نیــز در دســتور کار مجمــع عمومی
سازمانمللاست.بویژهاینکهترامپاعالم
کــرده میزبانــی یک نشســت ویژه موســوم
بــه «فراخوان جهانــی برای مشــکل اعتیاد
جهــان» را برعهــده میگیــرد و خبرگــزاری
آسوشــیتد پرس نیز در گزارشی نوشت124 ،
کشور آمادگی خود را برای حضور و حمایت
از این نشست اعالم کردهاند.
ëëامریکاومتحدان
نشســت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل
همچنین امسال شاهد علنی شدن تقسیم
بندیهای تازه در روابط بین کشورها خواهد
بــود .کشــورهایی که بــا امریــکا کار میکنند
و کشــورهایی که علیــه امریــکا کار میکنند.
سیاست«نخستامریکا»یترامپبسیاری
از روابــط در ســطح جهــان را تغییــر داده
اســت و برخــی از متحــدان دیرینــه امریــکا
تحت تأثیر این سیاســت از واشنگتن ناامید
شــدهاند .درخواســت از اعضــای ناتــو برای
پرداخت ســهم بیشــتر برای تأمین بودجه
ایــن ســازمان ،خــروج از نفتا و تقاضــا برای
نفتــای جدید ،خروج از پیمــان آب و هوایی
پاریــس ،به رســمیت شــناختن اســرائیل و
قطــع کمکهــای آنــروا ،تهدیدهــای اخیر
علیه دیــوان بینالمللــی کیفــری ،افزایش
تعرفههــای آلومینیــوم و فلزات ،خــروج از
برجــام و سیاســت تحمــل صفــر در قبــال
پناهجویان؛ همه و همه باعث شــده روابط
واشــنگتن بــا متحــدان اروپایــیاش و کانادا
کاهشیاید.
به گفته استیون پاتریک ،مقام ارشد شورای
روابط خارجی امریکا در دولت جورج دبیلو
بوش ،دیگر اعضای سازمان ملل به امریکا
بهعنــوان یــک رهبــر طبیعــی یــا حتی یک
شریکقابلاعتمادنگاهنمیکنند.

 20 – ILروســیه پیشــنهاد کمک داد .حتی
درباره ناحیه حمالتش هم به ما اطالعات
اشتباه داد .اسرائیل هشــدار داده بود که در
جنوبسوریهعملیاتانجاممیدهدامادر
شمالسوریهدستبهحملهزد».
براساس اطالعات تازه ،تیم پرواز جنگنده
روســی پس از آنکه هدف اصابت موشکی
واقــع شــد ،تصمیــم بــه فــرود اضطــراری
گرفتند اما جنگندههای اف  16اسرائیلی از
آنبهعنوانسپرخوداستفادهکردند.
ســقوط این جنگنده روســی باعث تشدید
تنش میان روســیه و اســرائیل شــده است.
بالفاصله پس از ســرنگونی آن ،مقامهای
روسیه خواستار توضیح رژیم صهیونیستی
شــدند .بنیامین نتانیاهو ،فرمانــده نیروی
هوایــی خود را به مســکو فرســتاد تا نشــان

بــه مراوده با ایران را بیش از پیش به ماندن
در برجام ترغیب کند.
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه در مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل بــه آن پرداختــه
میشود ،کره شــمالی است .مون جائهاین،
رئیــس جمهــوری کــره جنوبــی یــک هفته
پــس از ســفر بــه پیونــگ یانــگ و دیــدار بــا
رهبر همســایه شــمالی ،در حاشــیه مجمع
عمومی با ترامــپ دیدار میکند و پیام کیم
جونگ اون را شــخصاً به ترامپ میرساند.
مون،ترامــپ را به ســمت امضــای اعالمیه
رسمی پایان جنگ دو کره سوق خواهد داد
هرچند که امریکا پیشتر گفته بود تا زمانی که
کره شــمالی گامهایی در مســیر خلع سالح
هستهایبرنداردچنینکارینخواهدکرد.
در حاشــیه مجمــع عمومــی وزیــر خارجــه
امریکا نیز با همتای خود از کره شمالی دیدار
میکند تا زمینه از ســرگیری ســفرهایش به
پیونگ یانگ و احیای مذاکرات واشنگتن –
پیونگ یانگ را فراهم کند.
عالوه بر این موضوعــات ،دیگر بحرانهای

چین دیدار با مقامات امریکایی را لغو کرد

پوتین با وجود تمایل هیأت رژیم صهیونیستی حاضر به دیدار با آنها نشد

نخستین گردهمایی وزیران خارجه زن جهان

شــبهنظامیان و نیروهای ارتش ملی لیبی یک بار دیگر با
استفاده از ســاحهای سنگین و نیمه سنگین طرابلس را
تبدیل به میدان جنگ کردند.

نیویورکتایمز(امریکا):

Sputnik

هــوپ هیکس در گرینویچ واقع در کانکتیکات بزرگ شــده بود .پــدرش از مدیران
اجرایــی روابــط عمومی بود کــه در آن زمــان برای گــروه گلور پــارک ،انجمنهای
دموکراتگرا و شــرکتهای مشاوره سیاسی کار میکرد؛ مادر نیز از کادر سابق یکی
از اعضای دموکرات کنگره بود .هیکس که دانشآموزی معمولی بود به دانشــگاه
متدودیست جنوبی رفت و قبل از آنکه در زمینه روابط عمومی مشغول کار شود
مدتی مدل بود .او ابتدا به اســتخدام متیو هیلتزیک درآمد که شــرکت کوچکی در
نیویورک داشت و به خاطر تواناییاش در کار کردن با مشتریانی که به کمک شدید
نیاز داشتند معروف بود .از جمله مشتریان او هاروی وینشتاین ،کارگردان فیلم (که
بعدها به دلیل ســالها خشــونت و آزار و اذیت جنســی مورد انتقاد قرار گرفت –
اتهاماتی که هیلتزاک و کارکنانش مدتها از او در برابر این اتهامات دفاع کردند)
و کتی کورک ،از شخصیتهای تلویزیونی بودند .هیلتزاک از دموکراتهای فعالی
بــود که بــرای هیالری کلینتــون کار میکــرد و همچنین ،نماینده خــط تولید مدل
شــرکت ایوانکا ترامپ بود .سپس شروع به کار کردن شرایطی برای شرکت ایوانکا
کرد و بعداً همکاری خود را به صورت تمام وقت ادامه داد .در سال  2015ایوانکا او
را تأیید و وارد ستاد پدرش کرد .در حالی که با پیشرفت مبارزات انتخاباتی هیکس
از یک تازه کار به عامل سیاسی و بعد به نیروی تخریب ترقی کرده بود خانوادهاش
بهطور فزایندهای و با ناباوری معتقد بودند اسیر این کار شده است( .بعد از پیروزی
ترامپ و انتقال او به کاخ ســفید ،دوســتان و نزدیکان هیکس بسیار نگران بودند و
در مورد اینکه بعد از اینکه ســرانجام دوران تصدی او به پایان رســید به چه نوع
معالجات و بهبودی نیاز خواهد داشت حرف میزدند).
در طول مبارزات انتخاباتی هجده ماهه ،اعضای گروه ســیار معموالًً شــامل خود
کاندیــدای ریاســت جمهــوری ،هیکــس ،و کــوری لواندووســکی ،مدیر ســتاد ،بود.
سرانجام ،هیکس – عالوه بر تبدیل شدن به یک شرکت کننده ناخواسته در تاریخ،
که خودش مثل هر کس دیگری از آن متحیر بود – به نوعی خدمتکار همه کاره و
فرمانبــر مبدل شــد که مثل هر یک از افرادی که برای آقــای ترامپ کار میکردند،
جان فشان و مخلص او شد و با او مدارا میکرد.
کمی بعد از آنکه در ماه ژوئن سال  2016لواندووسکی ،که هیکس گهگاه رابطهای
رمانتیــک بــا او داشــت ،به دلیل درگیــری با اعضای خانــواده ترامپ اخراج شــد،
هیکس در برج ترامپ جلسهای با ترامپ و پسرانش داشت و ضمن ابراز نگرانی
از رفتــار ترامپ در مطبوعــات ،با صدای بلند از این گفت که چگونه میتواند به او
کمک کند .ترامپ که همیشه به نظر میرسید از هیکس حمایت میکند و حتی به
شیوهای پدرانه با او رفتار میکند ،سرش را بلند کرد و گفت« :چرا؟ تو به اندازه کافی
به فکر او بودی .بهترین رفیقی بودهای که تا حاال داشته » ،که با این حرف هیکس
گریان از اتاق بیرون زد.

شقایق امیری

AP

کنگره امریکا در سال  1994تصمیم گرفته بود بهعنوان یک مسأله قانونی« ،شکنجه»
را با مفهومی متفاوت از آنچه که همه ما از آن درک میکنیم ،تعریف کند .کنگره در
تصویب کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل« ،شکنجه» در قانون امریکا را تحمیل
عمدی درد جســمانی یا آزار ذهنی شــدید تعریف کرد .مصادیق زیــادی وجود دارد
بیشــتر ما آن را شــکنجه میدانیم در حالی که شامل «درد شدید» یا «رنج طاقت
که
ِ
فرسا» نمیشود .بیشتر ما فکر میکنیم که حبس کردن یک فرد در یک جعبه شبیه
تابوت یا برهنه کردن و به زنجیر کشــیدن از ســقف اتاق ،آن هم برای روزهای متوالی
بدون اینکه به طرف اجازه خوابیدن داده شود ،شکنجه است.
اما بر اساس تعریفی که کنگره ارائه داد و آن را مستلزم «شدید» بودن درد و عذاب
دانســت ،یک قاضی یا وکیل میتوانســت چنین نتیجهگیری کند که چنین اقداماتی
مطابقتی با تعریف حقوقی شکنجه ندارد.
در سال  2002بعد از حمالت  11سپتامبر ،سازمان سیا قصد داشت از تاکتیکهای آزار
جسمانی با استفاده از قوه قهریه بهره ببرد تا رهبران دستگیر شده القاعده را وادار به
لو دادن دیگر رهبران تروریستی ،افشای نقشهها و در نهایت نجات جان افراد بیگناه
کند.
مقامــات ســازمان ســیا ،از اداره مشــاوره حقوقــی وزارت دادگســتری پرســیدند آیــا
تاکتیکهــای بازجویــی که در ذهن داشــتند از جمله حبس در مــکان تنگ و تاریک،
محرومیت از خواب ،غرق شبیهسازی شده موسوم به غرق مصنوعی ،قانون شکنجه
را نقض میکند یا نه؟
بهعبارتی صریحتر ،آنها از حقوقدانان وزارت دادگستری این سؤال را مطرح نکردند
که «آیا ادامه این روند خوب است یا نه؟ بلکه فقط میخواستند حقوقدانان مرزهای
قانونی را تعیین کنند.
درخواســت از وزارت دادگســتری برای تصمیمگیری ،درســت ماننــد برنامه طوفان
ســتارهای وقتــی صورت گرفت که شــرایط بحرانی شــده بود و مقامات نگــران تکرار
حمالتی به سبک و سیاق حمالت  11سپتامبر در آینده بودند.
مقامات سیا و دیگر مقامات دولت بوش بهوکالی وزارت دادگستری اطمینان دادند
که بازجویی از طریق آزار جسمانی رهبران القاعده نه تنها مؤثر بوده ،بلکه برای نجات
جان هزاران نفر از افراد بیگناه ضرورت دارد.
یک حقوقدان وزارت دادگستری – که رفع اشکاالت حقوقی برنامه طوفان ستارهای
را برعهده داشت -تحت چنین فشاری و تقریباًیکه و تنها ،یک نظر کارشناسی کلّی
را درباره تفســیر وضعیت شــکنجه آماده کرد .او همچنین نظر حقوقی دیگری را
صادر کرد که تأکید داشت تاکتیکهایی که سیا برای اولین فردی که بازداشت کرده
بود -بهنام «ابو ُزبیده» -مد نظر داشــت ،بر اســاس قانون ،در تعریف «شکنجه»
نمیگنجد.

editorial@iran-newspaper.com

بدهــد حفــظ روابط ایــن رژیم با روســیه تا
چــه انــدازه برایــش اهمیــت دارد .روزنامه
اســرائیلی هاآرتص در یادداشــتی نوشــته،
احتمال دارد در صورت قانع نشدن روسیه
ازتوضیحاتصهیونیستها،روسیهحریم
هوایی اســرائیل در ســوریه را محــدود کند.
اسرائیلامیدواراست،روسیهتنهابراییک
هفته آسمان سوریه را مسدود کند و پرواز در
نزدیکی پایگاههای روســی را ممنوع نکند.
زیرا در این صورت ،جنگندههای اسرائیلی
نمیتواننــد بــر مناطــق شــمالی دمشــق
ضربــات هوایــی وارد کنند و بــه این ترتیب
مناطق امنی برای حزباهلل و دولت سوریه
ایجــاد شــود .در نتیجــه چنیــن رویــدادی،
اســرائیل بیشــتر از همیشــه نگران تقویت
مواضعایرانخواهدشد.

قربانی «کاوانا» علیه او شهادت می دهد

کریستین بلیسی فورد استاد دانشگاه پالو آلتو در ایالت کالیفرنیا که چندی پیش افشا
کرده بود قاضی برت کاوانا به او تعرض کرده است ،اعالم کرد برای ارائه شهادت در
مجلسسنااظهارآمادگیکردهاست.برتکاواناگزینهپیشنهادیدونالدترامپبرای
عضویت در دیوان عالی امریکاست .پیش از این چاک گرسلی رئیس جمهوریخواه
کمیته قضایی سنا تا بعدازظهر روز شنبه به کریستین بلیسی فورد مهلت داده بود تا
تصمیم نهایی خود را برای حضور در سنا به منظور ارائه و نحوه شهادت خود علیه
قاضی برت کاوانا اعالم کند .این استاد  51ساله رشته روانشناسی افشا کرد  36سال
پیش کاوانا در جریان یک میهمانی تالش کرده به او تجاوز کند.

گروه جهان /تنش میان دو قدرت اقتصادی جهان ،چین و امریکا ،قدم به قدم به
نقطه حساس و شاید حتی بحرانی خود نزدیک میشود .در تازهترین رویداد ،چین
اعالم کرد در مذاکرات تجاری با مقامهای امریکا در هفته آینده حضور پیدا نخواهد
کرد .این تصمیم چین ،واکنشــی اســت به اجرای دور جدید تعرفههای امریکا که
قرار اســت از امروز اعمال شــود .مقامهای چینی اعتقاد دارند مذاکرات بعدی با
ترامپ به پس از انتخابات میاندورهای امریکا در ماه نوامبر موکول خواهد شد.
بهگزارش «ایران» بهنقل از ســیانان ،واردات کاالهایی با ارزش  200میلیارد دالر
مشــمول تعرفههای جدید میشود .پیش از این نیز  50میلیارد دالر کاال مشمول
تعرفه شده بودند .چین هم در واکنش روی 110میلیارد دالر کاالی امریکایی تعرفه
اعمال خواهد کرد .لیندسی والترز معاون مطبوعاتی کاخ سفید اما میگوید روابط
میان شــی جینپینگ و دونالد ترامپ بســیار خوب است و پس از پیروزی ترامپ،
تماسهــای تلفنی میان آن دو همــواره در جریان بوده اســت .او با اعالم آمادگی
دولت ترامپ برای حضور در مذاکرات با چین گفت ،این کشور باید سیاستهای
غیرمنصفانهتجاریاش راتغییر بدهد.
از ســوی دیگر ،رســانههای محلی چین اعالم کردند وزارت خارجه چین روز شنبه
سفیر امریکا را بهدلیل تحریمهای نظامی اخیر علیه پکن احضار کرد .دفتر نظارت
بر داراییهای خارجی وزارت خزانهداری امریکا هفته گذشــته یک شخص و اداره
توســعه تجهیزات ارتش چیــن را به موجب قانون «مقابله تحریمی با دشــمنان
امریــکا» بهخاطــر نقــض تحریمهــای امریکا علیــه روســیه و خرید ســامانههای
پدافند موشــکی و جتهای جنگنده روسی در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
مقامهای چینی از جمله وزیر دفاع این کشور نارضایتی شدید خود را از اعمال این
تحریمها ابراز کردند.
 اســتیو بنن ،استراتژیســت ســابق دونالد ترامپ به تشکیل
دو خط
«اتاقهای جنگ» در سراســر اروپا پیــش از انتخابات پارلمان
خبـــر
اروپــا در ســال  ۲۰۱۹بــرای کمک بــه شــکلگیری یک جنبش
راستگرای «پان  -قارهای» متعهد شد.
 دیویــد میلیبند ،وزیر خارجه اســبق انگلیس در جریــان بازدیدش از یمن و
بازدید از یک کلینیک درمانی در صنعا به این مسأله اشاره کرد که دولت لندن
نباید اجازه دهد ،این کشور جنگ زده به «افغانستان دوم» تبدیل شود.
 ارتش آزاد ســوریه همپیمان ترکیه تأکید کرد ،در ادلب با ترکیه همکاری خواهد
کرد .این در حالی است که گروه «حراس الدین» در استان ادلب توافق روسیه و ترکیه
را که در زمینه عقبنشینی نیروهای مخالف تندرو از منطقه عاری از سالح است ،رد
کردوطرفدارانشرابهانجامعملیاتنظامیعلیهارتشسوریهفراخواند.
 دادگاه مصر در حکمی رهبر اخوان المســلمین این کشــور و  ۶۴نفر دیگر از
اعضای این گروه را به حبس ابد محکوم کرد.
 معــاون حــزب اپوزیســیون کارگــر انگلیــس اعــام کــرد :دولــت تــرزا مــی
نخســتوزیر انگلیس در آســتانه ســقوط قرار دارد و ممکن اســت بزودی یک
انتخابات سراسری دیگر برگزار شود.
 ارتش امریکا در واکنش به حمله گروه های تروریستی به قوای نظامی خود
در جنوب ســومالی در حمله هوایی به نیروهای الشــباب  ۱۸شــبه نظامی این
گروه را از پا در آورد.

