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نگاه روز

مذاکرات صلح یمن
در سایه اصرار کاخسفید بر تداوم جنگ

گ�روه بینالمل�ل :عملکرد جامع��ه جهانی در
قبال جنگ یم��ن دوگانه اس��ت؛ در حالیکه
بر آتشب��س تأکید میکند و راهحل نظامی را
منتفی میداند اما ائتالف س��عودی -اماراتی را
برای توقف جنایتهایش علیه یمنیها تحت
فشار نمیگذارد .بیتردید اهداف توسعهطلبانه
ولیعهدهای شرور سعودی و اماراتی در یمن که
جنگ بر این کشور را برای تحقق منافع سیاسی
و اقتصادیشان تحمیل کردهاند مهمترین مانع
در مقابل روند صلح میان یمنیهاست .در سایه
اصرار این نیروهای متج��اوز به تداوم جنگ و
بیمیلی آنها به بازگشت همه طرفهای درگیر
در یمن به پای میز مذاکره جهت ایجاد راهحل
مسالمتآمیز برای بحران ،نقش آمریکا نیز در
ادامه درگیری در یمن کم نیست؛ حتی شماری
از ناظران سیاس��ی بر ای��ن عقیدهاند که نقش
واشنگتن بویژه در این مرحله بیشترین تأثیر را
در ادامه تجاوز به یمن داشته است.
آمریکا که خود با ارائه پشتیبانی لجستیکی
و غیرلجستیکی ،به طور رسمی و مستقیم در
حمله نظامی به یمن دخال��ت دارد ،ادامه این
جنگ را فرصتی طالیی برای فروش اسلحه به
عربس��تان و امارات و بستن قراردادهای بزرگ
میداند؛ فرصتی که واشنگتن پیش از این حتی
تصورش را هم نمیکرد .این کشور با استفاده از
چنین فرصتی ،در ازای حمایت سیاسی ،نظامی
و جاسوسی از حکومتهای عربستان و امارات
در این جنگ پولهای گزافی را از آنها مطالبه
میکند.
سازمانهای بینالمللی بزرگ که برخی از
آنها آمریکایی هس��تند ،واشنگتن را به توقف
حمایتهای نظامی خود از عربستان و امارات
فرا خواندهاند .این سازمانها هشدار دادهاند که
آمریکا با ادامه حمایت از این کشورها ،مسؤول
بزرگتری��ن قحطی و گرس��نگی در دهههای
آینده خواهد بود .حال در پرتو توجه رسانههای
آمریکایی به بحران انسانی در یمن و نیز تشدید
واکنشهای ضد جنگ در داخل کنگره آمریکا
و در میان نخبگان سیاسی این کشور ،تحرکات
جدیدی برای توقف جنگ شروع شده است.
رسانهها پنجشنبه گزارش دادند که مجلس
سنای آمریکا با پیشبرد قطعنامهای که خواستار
پایان دادن به حمایت آمریکا از ائتالف سعودی
در جنگ یمن است ،موافقت کرد .این قطعنامه،
اکنون باید در صحن علنی به بحث گذاش��ته
شود.
کاخ س��فید اما س��اعاتی قبل از طرح این
موضوع ،تهدید کرد این قطعنامه را وتو خواهد
کرد .دولت ترامپ در این بیانیه ،قطعنامه مورد
نظر را معیوب توصیف کرده و گفته است دولت
بشدت با تصویب آن مخالف است .این قطعنامه
که مورد حمایت نمایندگان��ی از هر دو حزب
جمهوریخ��واه و دموکرات آمریکا ق��رار دارد
خواس��تار توقف حمایتهای آمریکا از ائتالف
تحت رهبری عربستان سعودی در جنگی است
که لطمات فراوانی به جا گذاشته و باعث کشتار
ش��مار زیادی از غیرنظامیان ش��ده است .عده
زیادی از نمایندگان مجلس سنا بعد از جلسه
توجیهی با مایک پمپئو و جیمز متیس ،وزیران
خارجه و دفاع ،گفتند که سخنان این دو مقام
آنها را قانع نکرده و قصد دارند به این قطعنامه
رأی موافق بدهند.
پمپئو بعد از خروج از این جلس��ه گفت که
زمان مناس��بی برای این رأیگیری نیست .هر
چند برخی تحلیلگ��ران معتقدند این حرکت
کنگ��ره ،تأثیر چندانی ب��ر رویکردهای دونالد
ترام��پ و دولتش درباره حمایت از عربس��تان
نخواهد داش��ت ،چرا که آمریکا تحت کنترل
ش��رکتهای البی و اسلحهس��ازی است و این
ش��رکتها توقف ای��ن جنگ را ب��ه نفع خود
نمیدانند .در واقع منافع آنها در ادامه این جنگ
است.
■■حمله موشکی به پایگاه بالگردهای سعودی

در پاس��خ به حمالت هوایی سعودیها به
مناطق مس��کونی صعده و حج��ه و منابع آب
شرب الحدیده و در جدیدترین عملیات ارتش
یمن ضد متجاوزان ،پایگاه بالگردهای آپاچی و
محل اس��تقرار خلبانان سعودی در منطقه بئر
العس��کر در نجران( جنوب عربس��تان) هدف
حمالت موش��کی ق��رار گرفت و تع��دادی از
بالگردها منهدم شدند و شماری از افسران رژیم
سعودی به هالکت رسیدند.
از س��وی دیگ��ر ،ش��ورای عالی سیاس��ی
یمن درخواس��ت دولت آمریکا را برای به طرح
انداختن طرح پیشنهاد شده به شورای امنیت
درب��اره برقراری آتشب��س در یمن محکوم و
تأکی��د کرد ای��ن اقدام آمریکا ک��ه همزمان با
ش��دت گرفتن حم�لات هوایی به ش��هرهای
یم��ن و اع��زام نیروهای جدید ب��ه جبهههای
مختلف صورت گرفته اس��ت ،مانعتراش��ی در
آغاز مذاکرات احتمالی یمن است که قرار است
امروز -ش��نبه -در س��وئد برگزار شود .رئیس
ش��ورای عالی سیاس��ی یمن آمادگی صنعا را
توگوهای آتی صلح یمن
برای ش��رکت در گف 
در سوئد اعالم کرد.

وطن امروز

بنسلمان اجالس گروه  20را زودتر از موعد ترک خواهد کرد؟

انزوای ارباب ارهها در بوئنوسآیرس
تنها  5تن از رهبران جهان بنسلمان را به حضور خواهند پذیرفت

گروه بینالملل :اجالس گروه موس��وم
به ج��ی  ،20متش��کل از  20اقتصاد
ب��زرگ جهان که بی��ش از  80درصد
اقتص��اد جهان��ی را در اختی��ار دارند،
در بوئنوسآی��رس آرژانتی��ن آغاز به
کار کرد .ای��ن اجالس اقتص��ادی اما
امس��ال با حاشیههای جدیدی روبهرو
اس��ت .آن زمان که عربستان سعودی
که اقتص��ادش متکی بر نفت اس��ت
در معادالت گروه  20گنجانده ش��د،
هیچک��س فک��رش را ه��م نمیکرد
روزی همزم��ان با اج�لاس این گروه،
علی��ه ولیعه��د این کش��ور تظاهرات
برگ��زار ش��ود .عموم��ا تظاهراتهای
اجالسهای اقتصادی همچون داووس
را گروههای ضدس��رمایهداری رهبری
میکنند ام��ا در بوئنوسآیریس ،یکی
از مهمترین شهرهای آمریکای التین
صدای مخالفان بنس��لمان از فعاالن
ضدامپریالیستی بلندتر است .همهچیز
ب��ه بیش از یک ماه قبل بازمیگردد؛ زمانی که قتل
روزنامهنگار منتقد سعودی در کنسولگری این کشور
در استانبول توسط رسانههای ترکیهای و با انعکاس
خبری گسترده مواجه شد .دوستان بنسلمان تصور
نمیکردند این جوان بیتجربه چنین اش��تباهی را
مرتکب ش��ود که هر روز حمای��ت از او هزینههای
بیش��تری را به آنها تحمیل کند .بنسلمان برنامه
ویژهای برای خود تدارک دیده بود .او تصور میکرد در
کشورهای عربی مورد استقبال گرم سران قرار خواهد
گرفت اما در شمال آفریقا کسی نه منتظرش بود و نه
دستی به گرمی دستان او را فشرد .این چالش باعث
شد بخش��ی از برنامه سفر بنسلمان به کشورهای
ش��مال آفریقا به بعد از سفرش به آمریکای جنوبی
موکول شود ،مشاوران و نزدیکان بنسلمان در همین
حال ،او را مطمئن کرده بودند در آرژانتین شرایط با
شمال آفریقا متفاوت است و از وی استقبال گرمی
انجام میش��ود اما در بوئنوس آیرس نیز وضعیت به
وخامت ش��مال آفریقاست .کلید مخالفتهای ضد
بنس��لمان را وزیر خارجه کانادا فشرد به طوری که
او هفته گذشته با اشاره به تالش برخی برای بستن
پرونده خاش��قجی ،اعالم کرد ک��ه این پرونده هنوز
بس��ته نشده و کش��ورش این موضوع را در نشست
گ��روه  20مطرح میکن��د .عالوه بر س��ران برخی
کشورها ،حتی ترامپ ،رئیسجمهوری کشوری که

پازل
آرژانتین شکایت علیه بنسلمان را به جریان انداخت
دادستانیکلآرژانتینشکایتسازمانجهانیدیدهبانحقوقبشرعلیهمحمدبنسلمان،ولیعهدعربستان
مبنی بر دست داشتن وی در جنایات جنگی در یمن و قتل «جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی
را به جریان انداخت .این سازمان در بیانیهای با عنوان «عدالت نزدیک میشود» در صفحه توئیتری اعالم
تهای سعودی و یمن
کرد «امیرو گونزالس» دادستان کل آرژانتین از قاضی «ارییل لیخو» خواسته تا از دول 
درباره جنایات جنگی ائتالف سعودی در یمن تحقیق به عمل آورد .دیدهبان حقوقبشر افزود دادستان کل
شهایی کرده است.
آرژانتین از وزیر خارجه این کشور درباره وضعیت دیپلماتیک ولیعهد سعودی پرس 
مرکز آرژانتین روزهای جمعه و ش�نبه میزبان اجالس گروه «جی  »20با حضور وزرای اقتصاد (دارایی) و
ک مرکزی  20اقتصاد مطرح دنیاست .سازمان بینالمللی دیدهبان حقوقبشر دوشنبه گذشته
مسؤوالن بان 
بر اساس بند حاکمیت بینالمللی قوهقضائیه در قانون اساسی آرژانتین خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن
ولیعهد سعودی شد .قانون اساسی آرژانتین حاکمیت جهانی قضایی درباره جنایات جنگی و شکنجه را به
رسمیت میشناسد و بر همین اساس مقامات قضایی این کشور صرفنظر از محل وقوع جرم یا ماهیت ملی
مجرم یا قربانی ،مجاز به انجام تحقیق درباره جنایات یادشده و محاکمه جنایتکاران هستند.

همه تالش خود را ب��رای پاک کردن دامن خونین
بنسلمان به کار برده ،اعالم کرده که دیداری در این
نشس��ت با وی نخواهد داشت .ترامپ درباره پرونده
جمال خاشقجی گفته است کماکان منتظر گزارش
کاملی است که درباره این قتل قرار است به وی ارائه
ش��ود .با این حال ،امانوئل مکرون ،رئیسجمهوری
فرانسه اعالم کرد که با بنسلمان دیدار میکند اما بر
موضوع قتل خاشقجی و لزوم شفافیت در تحقیقات

سالومه زورابیشویلی  رئیسجمهور گرجستان شد
سالومه زورابیش��ویلی  59ساله
قفقاز
و متولد فرانس��ه رئیسجمهور
جدید گرجستان شد .وی نخستین زنی است که
در تاریخ گرجستان به عنوان رئیسجمهور معرفی
میشود .زورابیشویلی دیپلماتی است که در دوران
میخائیل ساکاش��ویلی به عنوان وزیر خارجه این
کش��ور فعالیت میکرده اس��ت .رئیسجمهوری
جدید گرجس��تان با چالشهای جدی در عرصه
سیاس��ت داخلی و خارجی این کشور بحرانزده
روبهرو است .گرجستان مناسبات پرتنشی با روسیه
خاورمیانه گ�روه بینالمل�ل :جنگندههای
رژیمصهیونیستی،پنجشنبهشب
مواضعی را در جنوب س��وریه بمباران کردند که
با س��امانههای پدافند هوایی ارتش سوریه مواجه
شدند .وزارت دفاع س��وریه نیز با تایید وقوع این
حمله هوایی از سوی رژیم صهیونیستی اعالم کرد
توانس��ته حمله نیروهای متخاصم را در آس��مان
منطقه الکس��وه در حومه دمش��ق ناکام بگذارد و
یک جنگنده و  4موش��ک مهاج��م را رهگیری و
سرنگون کند .یک منبع نظامی در ارتش سوریه
گفت س��امانههای دف��اع هوایی ارتش توانس��ته
موش��کهای پرتاب شده از س��وی جنگندههای
مهاجم را قبل از رس��یدن به اهدافش��ان منهدم
کند .ارتش رژیم صهیونیستی پس از این حوادث،
س��رنگونی جنگنده خود توس��ط پدافند هوایی
س��وریه را تکذیب کرد اما انجام این حمله را نیز
همانند گذشته نه تأیید و نه تکذیب کرده است.
این در حالی اس��ت که به گفته یک منبع نظامی
عالیرتبه سوریه ،ضد هواییهای این کشور همان
ش��ب نیز موجهای پیدرپی حمله هوایی دشمن
را ب��ر فراز قنیطره و ریف جنوب غرب دمش��ق و
حومه غربی درعا دفع کرده و اغلب اهداف دشمن
را با دقت بسیاری منهدم کردند .همچنین از زمان
سرنگون شدن هواپیمای روسی در  17سپتامبر
گذشته – که برفراز آبهای منطقهای سوریه در
کمین  4فروند هواپیمای اسرائیلی افتاد -و از زمان
اعالم اعطای سامانه دفاعی اس 300به سوریه ،این
نخستین بار است که رژیم صهیونیستی به سوریه
حمله میکند .پیشتر گفته میشد با استقرار این
سامانهها هرگونه تحرک اسرائیلی در خاک سوریه
با دشواری فراوان همراه خواهد بود اما ظاهرا تعلل

دارد و از سوی دیگر مانند دوران جرج بوش توسط
آمریکاییها چندان مورد حمایت قرار نمیگیرد اما
برای اعمال سیاس��تهای ضدایرانی آمریکا یکی
از عناصر تعیینکننده محسوب میشود .الزم به
یادآوری اس��ت که «سالومه زورابیشویلی» نامزد
مس��تقل پست ریاس��تجمهوری گرجستان در
دور دوم انتخابات که روز چهارش��نبه برگزار شد،
با کس��ب تقریبا  60درصد آرا به پیروزی رسید.
«گریگور واشادزه» نامزد مخالفان تنها موفق شد
 40/44درصد آرا را بهدست آورد.

مربوط ب��ه این قتل تاکید خواه��د کرد .همچنین
یک مقام بلندپایه انگلیس ک��ه از آمادگی ترزا می،
نخستوزیر این کشور برای دیدار با بنسلمان خبر
داد ،تاکید کرد ک��ه وی موضوع جنگ یمن و قتل
خاش��قجی را در دیدار احتمالی مطرح خواهد کرد.
بنابر آنچه آورده شد ،باید گفت نشست سران گروه
 20در پایتخت آرژانتین در حالی آغاز ش��د که لغو
دیدار ترام��پ و پوتین و به جری��ان افتادن پرونده

رئیس شورای اروپا از تحریمهای جدید علیه روسیه خبر داد
دونالد توس��ک ،رئیس ش��ورای
اروپا
اروپ��ا میگوی��د تحریمه��ای
جدیدی علیه روسیه در ماه دسامبر وضع خواهد
ش��د .این تحریمها بدان جهت وضع میشود که
روسیه کشتیهای جنگی اوکراین را در تنگه کرچ
متوقف و ملوانان اوکراینی آن را بازداش��ت کرده
است .از س��وی دیگر ،نباید از نظر دور داشت که
اوکراین طی قانونی ورود مردان  16تا  60س��ال
روس به این کش��ور را ممنوع اعالم کرده اس��ت.
درگی��ری میان اوکراین و روس��یه در حالی رو به

دمشق حمالت هوایی رژیم صهیونیستی را ناکام گذاشت

سرنگونی جنگنده اسرائیلی در آسمان سوریه

طرف روسی باعث شده اسرائیل همچنان بتواند به
اقدامات خ��ارج از قانون خود ادامه دهد .بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی پیشتر و
در دیدار با مس��ؤوالن روس تأکید کرده بود حتی
پس از استقرار سامانههای اس 300در سوریه به
حمالت خود به خاک این کشور ادامه خواهد داد
که به نظر میرسد با مخالفت روسها مواجه نشده
است.

■■کشتار مستمر غیرنظامیان؛ دستاورد ائتالف
آمریکایی

همزمان با تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به
حریم هوایی سوریه ،رسانهها از تکرار جنایتهای
ائت�لاف آمریکایی مدعی مب��ارزه با داعش ،علیه
غیرنظامیان در این کشور خبر دادند .خبرگزاری
رسمی سوریه ،صبح جمعه به نقل از منابع محلی

ش��کایت دیدهب��ان حقوقبش��ر برای
دستگیری بنسلمان مباحث اصلی این
نشس��ت را تحتالشعاع خود قرار داده
است .تصویر بنسلمان کامال مخدوش
شده است .او که به نظر میرسید یک
اصالحگر پیشرو است اکنون مردی با
اره است که دستور تکهتکه کردن بدن
مخالفانش را صادر میکند .این مساله
در افکار عمومی به وضوح نمایان است
و چهره سعودی را در سطح بینالمللی
به طور چشمگیری به چالش کشیده
اس��ت .روزنام��ه ایندیپندنت انگلیس
اما در اینباره مینویس��د :بنس��لمان
نخس��تین حضورش را خارج از جهان
عرب پ��س از قتل جمال خاش��قجی
در دوم اکتب��ر  2018تجربه میکند.
تظاهراته��ای خیابانی ،مخالفتهای
شدید و اقدامات قضایی علیه بنسلمان
همگی بخشی از اقداماتی است که علیه
او در بیرون از جهان عرب در حال رخ
دادن است .بنسلمان حتی در میان دوستان عرب
خود هم مقبولیتی ندارد .او میتواند آزادانه و با خیال
آسوده در میان برخی شیخنشینهای فاسد حاشیه
خلیجف��ارس تردد کن��د اما خ��ارج از این محدوده
شرایط برای دیپلماسی عمومی عربستان سعودی و
شخص بنسلمان بحرانی است .همانطور که اشاره
شد موضوع پرونده جمال خاشقجی محور مناسبات
عربستان با جهان را ترسیم میکند و مادامی که این
پرونده در شرایط کنونی قرار دارد سعودی قادر نیست
روابط علنی و رس��می خود را با کش��ورهای جهان
ترمیم کند .اما ترکی فیصل درباره گزارش سیا گفته
است این نهاد آمریکایی برای بررسی قتل خاشقجی
قابل اعتماد نیست .در واقع وضعیت برای بنسلمان
بس��یار پیچیده است اما وی آنطور که گزارش شده
است عالوه بر رهبران روسیه و ترکیه با نخستوزیر
هند هم درباره مس��ائل مربوط به س��رمایهگذاری
س��عودی در هند و فروش نفت به این کشور دیدار
خواهد کرد .افزایش فشارها روی بنسلمان شاید او
را مجب��ور کند تا زودتر بوئنوسآیرس را ترک کند.
به نظر میرس��د اگر فشارهای رهبران جهان بر وی
در کنار رس��انهها ابعاد گستردهتری بیابد در نهایت
بنس��لمان توان تحمل این فشار را نخواهد یافت و
مجبور میش��ود این اجالس را پیش از موعد مقرر
ترک کند.

گزارش داد جنگندههای آمریکایی روستای الشعفه
واقع در ریف دیرالزور را بشدت بمباران کردند .در
جریان این بمباران بیش از  30غیرنظامی کشته
شدند که بیشتر آنان زنان و کودکان بودند .پایگاه
خبری معارض «نداء سوریا» در توضیحات بیشتر
این جنایت گزارش داد که جنگندههای آمریکایی
در این منطقه یک بیمارس��تان متعلق به زنان را
بمب��اران کردهاند .ائتالف آمریکایی طی چند ماه
اخیر بارها مناطق مسکونی واقع در ریف دیرالزور را
به بهانه مبارزه با داعش بمباران کرده است و اخیرا
در جریان بمباران ش��هرک هجین  ۲۰نفر دیگر
از شهروندان سوری کشته شدند .جنایات آمریکا
محدود به حمالت هوایی نیست ،بلکه جنگندههای
حاضر در این ائتالف اوایل آبانماه گذش��ته علیه
غیرنظامی��ان از بمب ممنوعه فس��فری که یک

گس��ترش اس��ت که گروههای فاشیستی مورد
حمای��ت دولت اوکراین خواس��تار تس��ویههای
نژادی در این کش��ور هس��تند .پتر پروش��نکو،
رئیسجمهوری کنونی اوکراین هم بتازگی قانون
حکومت نظامی دوماههای را امضا کرده که تنها
یک ماه آن توسط پارلمان مورد تایید قرار گرفته
است .رئیسجمهوری آمریکا به خاطر این چالش،
دیدار خود را با پوتین ،همتای روسیش لغو کرده
است که در بیانیه طرف روسی آمده است پوتین
اکنون میتواند به دیدارهای مهمترش برسد.
سالح کش��تار جمعی محسوب میشود ،استفاده
کردند .جنایتهای دامنهدار ائتالف آمریکایی در
سوریه علیه غیرنظامیان بیش از پیش نشان داد
که همه ادعاهای این ائتالف در مبارزه با تروریسم
دروغ است و نتیجه فعالیتهای این ائتالف چیزی
جز کشتار مردم سوریه و تخریب زیرساختهای
این کش��ور در چارچوب جنایتهای ضد انسانی،
غیرقانونی و غیراخالقی نبوده است .این اقدامات
اما هیچ کمکی ب��ه برخورد جدی و همهجانبه با
تروریسم نکرده ،بلکه برعکس به نوعی به حمایت
از تروریستها از طریق عملیات هوایی منجر شده
است .آمریکا در منطقه خاورمیانه روابط پیچیده
و متناقضی با گروههای تکفیری و تروریستی در
پی��ش گرفته که از حمای��ت و همکاری تا تقابل
نمایشی را در بر گرفته است .اخیرا مایکل هایدن،
مدیر اس��بق س��ازمان اطالعات مرک��زی آمریکا
(س��یا) درباره کشتار غیرنظامیان توسط نظامیان
این کش��ور اظهار کرد« :آمریکا به بهانه اینکه در
جنگ با تروریستها قرار دارد ،کشتار غیرنظامیان
را موجه قلمداد میکن��د» .نکته قابل تامل آنکه
اقدامات ائتالف آمریکایی به سرکردگی آمریکا از
آنجا که بهدنبال مبارزه با تروریستها نبوده و تنها
درصدد مدیریت گروههای تروریس��تی در مسیر
اهداف خود اس��ت ،عمال هی��چ تاثیری در زمینه
مقابله با تروریسم نداشته ،بلکه تکمیلکننده نقش
گروههای تروریستی در تخریب سوریه و طوالنی
کردن جنگ و بحران در این کش��ور بوده اس��ت.
در واق��ع ناامنی ،تخریب زیرس��اختها و حضور
گروههای مختلف تروریستی در منطقه خاورمیانه
تنها میراث مداخلهجویی و تعرضات و طرحهای
توطئهآمیز آمریکا در این منطقه بوده است.
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شیخ عیسی قاسم در لندن عمل شد

آیتاهلل ش��یخ عیس��ی قاسم،
رهب��ر انق�لاب بحری��ن ،روز
گذش��ته تحت عمل جراحی
ناحی��ه کمر خصوصاً س��توان
فق��رات ق��رار گرف��ت .ای��ن
عمل جراحی در یکی از بیمارس��تانهای لندن،
پایتخت انگلیس انجام شد .آیتاهلل شیخ عیسی
قاسم که طی  2س��ال گذشته از سوی نیروهای
رژی��م آلخلیفه در محاصره به س��ر میبرد19 ،
تیرماه برای درمان عازم لندن ش��د و بالفاصله به
بیمارستان انتقال یافت .رژیم آلخلیفه از خرداد
سال  95آیتاهلل قاسم ،رهبر معنوی انقالب این
کش��ور را به اتهام جمعآوری اموال خمس سلب
تابعیت کرده و منطقه «الدراز» محل سکونت وی
را به محاصره درآورده است.

تأکید آیتاهلل سیستانی
بر حفظ حاکمیت عراق

آیتاهلل س��یدعلی سیستانی،
مرجع عالیقدر شیعیان عراق،
پنجشنبه یان کوبیچ ،فرستاده
وی��ژه س��ازمان ملل ب��ه این
کش��ور را در نجف اش��رف به
حضور پذیرفت .آیتاهلل سیس��تانی در این دیدار
گف��ت« :دولت جدید [ع��راق] مأموریت بزرگی
دارد و ایش��ان منتظرند آثار موفقیت این دولت
بویژه در زمینه مبارزه با فساد ،ایجاد فرصتهای
شغلی برای بیکاران ،بازسازی مناطق آسیبدیده
از جن��گ ،بازگردان��دن آوارگان به مناطق خود
به ش��یوه مناس��ب و تأمین خدمات ضروری به
ش��هروندان عراق��ی را ببینن��د» .وی همچنین
بر ض��رورت این نکته تأکید ک��رد که همکاری
ائتالفهای سیاسی در پارلمان عراق با دولت این
کش��ور گامهای واقعی در راستای بهبود اوضاع
این کشور بوده است .آیتاهلل سیدعلی سیستانی
همچنین بر اهمیت حاکمیت عراق و عدم دخالت
دیگران در امور داخلی این کشور تأکید کرد.

نامه اعتراضی هنیه
به مجمع عمومی سازمان ملل

رئیس دفتر سیاسی حماس در
نامهای به رئیس مجمع عمومی
س��ازمان مل��ل ،حمایتهای
مادی و معنوی آمریکا از رژیم
صهیونیس��تی را محکوم کرد.
اس��ماعیل هنیه در این نامه به قصد آمریکا برای
ارائه طرحی علیه مقاومت فلس��طین پرداخت و
گف��ت :آخرین تالشهای آمریکا برای حمایت از
رژیم اشغالگر اسرائیل ،قصد نماینده این کشور در
مجمع عمومی ب��رای ارائه طرحی در محکومیت
مقاومت فلسطین و حق ملت ما در دفاع از خود
در برابر رژیم نژادپرستی است که اشغالگری آن از
 7دهه پیش تاکنون ادامه پیدا کرده است .طبق
گزارش ،نیکی هیلی که فقط تا پایان سال جاری
نماینده آمریکا در س��ازمان ملل است ،قصد دارد
پیشنویس قطعنامهای را در محکومیت حماس
به مجمع عمومی سازمان ملل ببرد.

کری در اندیشه نامزدی
برای ریاستجمهوری

وزی��ر خارج��ه س��ابق آمریکا
با بی��ان اینک��ه ب��ه انتخابات
ریاس��تجمهوری  ۲۰۲۰فکر
میکند ،در پاس��خ ب��ه اینکه
طرحهایش چیست ،گفت هیچ
گزینهای را از روی میز برنمیدارد .جان کری سال
 ۲۰۰۴در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شد و
توانس��ت نامزدی دموکراتها را به دست آورد اما
در نهایت مقابل جرج بوش شکست خورد .نامزدی
سال  ۲۰۰۴او پس از یک دوره طوالنی سناتوری
انجام شد .او در س��ال  ۲۰۱۳وزیر خارجه دولت
اوباما شد .جان کری همچنین اذعان کرد احتمال
نامزدی جو بایدن ،معاون رئیسجمهوری سابق
آمریکا در انتخابات آتی وجود دارد.

وکیل ترامپ به نمایندگان کنگره
دروغ گفته است

وکی��ل رئیسجمه��ور آمریکا
پذیرفت��ه در جریان تحقیقات
مداخل��ه احتمالی روس��یه در
انتخابات آمریکا به نمایندگان
این کش��ور دروغ گفته است.
کوهن اتهامش را پذیرفته و گفته است در زمینه
پروژه ساختوساز شرکت دونالد ترامپ در روسیه
نمایندگان را گمراه کرده بود .کوهن روز پنجشنبه
بدون اعالم قبلی در دادگاهی در نیویورک حاضر
ش��د .این تازهترین تح��ول در جریان تحقیقات
درباره همدس��تی احتمالی ستاد انتخابات دونالد
ترامپ با روس��یه برای اعمال نف��وذ در انتخابات
ریاستجمهوری  2016آمریکاست .کوهن حدود
ی��ک دهه وکیل ش��خصی ترامپ ب��ود و پس از
رسیدنش به ریاستجمهوری از او بشدت حمایت
میکرد ،تا جایی که گفته بود حاضر است خود را
برای ترامپ در برابر گلولهها سپر کند.

