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نگاه روز

آیا حلبوسی و عبادی خائن هستند؟

یانکیآباد

اعالم وضعیت امنیتی در کاخ سفید

در پی کش��ف بسته مش��کوک در خیابان
مجاور کاخس��فید در مرکز واشنگتن دیسی
وضعیت امنیتی اعالم ش��د .به گزارش شبکه
تلویزیونی اماسانبیسی ،به دنبال کشف این
بسته مشکوک در ساعات بامداد سهشنبه ،تیم
حفاظت ریاستجمهوری آمریکا وارد عمل شد
و ط��ی بیانیهای در خیابانهای منتهی به کاخ
س��فید وضعیت امنیتی اعالم ک��رد .به دنبال
این ش��رایط ،ت��ردد در محوطه کاخ س��فید و
خیابانهای پنس��یلوانیا و می��دان الفایت که
پیرامون آن قرار دارند ممنوع شد.

نماینده دموکرات:
ترامپ کمعقل است!

ی��ک نماین��ده دموکرات کنگ��ره آمریکا،
رئیسجمه��ور ایاالت متحده را بهخاطر نحوه
برخورد با مس��ائل مربوط به ای��ران ،یک آدم
کمعق��ل و ن��ادان توصیف کرد .ب��ه گزارش
تارنمای هیل ،ارگان کنگره ،جان یارموث روز
دوشنبه چند ساعت پس از آنکه دونالد ترامپ
اع�لام کرد هدف نهای��ی آمریکا جلوگیری از
دس��تیابی ایران به تسلیحات هستهای است،
توئیتی بدین مضمون منتش��ر کرد« :ترامپ
باید خصوصیات و ویژگیهای توافق هستهای
دوره اوباما با ایران را در نظر میگرفت ،قبل از
آنکه تصمیم به خ��روج از این توافق بگیرد».
سپس در ادامه خطاب به ترامپ نوشت« :آدم
کمعقل و نادان ،خط س��وم توافق هس��تهای
ایران این مسأله را تضمین کرده است».

چهارگوشه

بحران مهاجران در آمریکا گریبانگیر کاخسفید شده است

موانع عدم تصویب الیحه اخراج نظامیان
آمریکایی در پارلمان عراق

یک مقام امنیتی عراق از کارشکنی برخی
فراکس��یونهای سیاس��ی پارلمان این کشور
در تصویب الیحه اخراج نظامیان تروریس��ت
آمریکایی پرده برداشت .این عضو کمیسیون
امنیت و دفاع در پارلمان عراق که نخواس��ت
نام��ش فاش ش��ود ،به تارنم��ای «المعلومه»
گفت« :پارلمان واقعا قصد ندارد الیحه اخراج
نیروه��ای آمریکایی از عراق را تصویب کند».
او فاش کرد که فش��ار زیادی از سوی سفارت
آمریکا در بغداد به رئیسجمهور ،نخستوزیر
و رئیس پارلمان عراق و همینطور کمیسیون
امنیت و دف��اع پارلمان وارد میش��ود تا این
الیحه تصویب نش��ود .این منبع همچنین از
عزم نهچندان جدی برخی گروههای سیاسی
نزدی��ک ب��ه اکثریت پارلم��ان ب��رای اخراج
نیروهای س��نتکام پنتاگون از عراق خبر داد،
در حال��ی که طیفهای اپوزیس��یون به طور
مشهودی برای باقی ماندن نیروهای اشغالگر
در کش��ور تالش میکردند .او گفت« :پس از
«فش��ارهای فراکسیونهای [محور] مقاومت،
این قانون در زمان خود در دستور کار [پارلمان
عراق] قرار گرفت ولی بهخاطر فشار سفیر ،بند
حمله نیروه��ای آمریکایی به نیروهای عراقی
حذف و در نتیجه بررسی آن به جلسات بعدی
موکول ش��د» .بدین ترتیب او پیشبینی کرد
تا وقتی محمد الحلبوس��ی ،رئی��س پارلمان
عراق به حضور نظامی��ان آمریکایی تن دهد،
قان��ون اخراج نظامیان بیگانه تصویب نخواهد
ش��د .همزمان کارش��کنی طیفی سیاسی که
پی��ش از این مدعی همراهی با مقاومت عراق
بود نیز قابل تامل اس��ت .در حالی که ائتالف
«الفت��ح» به رهبری «ه��ادی العامری» ،وزیر
سابق حملونقل عراق و فرمانده سازمان بدر
برای تصویب الیحه اخراج نظامیان بیگانه در
مجلس تالش میکند ،متحدان سابقشان در
ائت�لاف «النصر» به رهبری «حیدر العبادی»
نخستوزیر پیش��ین در حال حمایت از ادامه
اش��غال آمریکاییها هستند .در همین راستا،
«کریم علیوی» نماین��ده ائتالف الفتح اعالم
کرد «:حیدر العبادی «همان کس��ی است که
پ��س از خ��روج نیروهای آمریکای��ی از عراق
در پایان س��ال  ،2011آنان را به این کش��ور
بازگرداند»« .عدی عواد» دیگر نماینده الفتح
هم با تاختن به خیانتکاران فراکسیون اکثریت
اعالم کرد« :در حال حاضر نیازی به نیروهای
آمریکای��ی نداریم و هر ش��خص یا طرفی که
حضور نیروهای آمری��کا را بپذیرد یا خواهان
آن باشد ،مزدور است» .در حالی که نظامیان
آمریکای��ی طبق برنامه اعالمی ب��اراک اوباما،
دس��تکم به ش��کل نمایش��ی در حال ترک
بینالنهرین بودند ،پس از وقایع اوایل تابستان
 2014که تروریس��تهای داعش با توطئهای
غربی -عربی مس��احت گستردهای از شمال و
غرب عراق را اشغال کردند ،پنتاگون در لوای
ائتالف بینالمللی موسوم به ضدتروریسم بار
دیگر نیروهایش را به ع��راق بازگرداند .طبق
اعالم وزارت دفاع آمریکا تا بهار پارس��ال (ماه
مه) نظامیان تروریس��ت آمریکایی حاضر در
عراق و س��وریه به  5هزار نفر میرس��ید ولی
منابع غیررسمی تأکید دارند که شمار واقعی
آنها بسیار بیشتر است.

وطن امروز

گروه بینالملل :طبق نظرسنجی دالیا ریسرچ
م��ردم آمریکا بر این باورند که س��ال 2020
باید در انتخاباتی شرکت کنند که نسبت به
دموکراتیک بودن آن ش��ک وجود دارد ،این
در حالی اس��ت که جامع��ه آمریکایی درباره
عنوان دموکراتیک بودن این کشور با چالش
و دودس��تگی جدی روب هرو اس��ت ،به طوری
ک��ه  46درص��د از آمریکاییه��ا میگوین��د
کشورش��ان دموکراتیک نیس��ت و در همین
حال تنها  40درصد بر این باورند که در یک
دموکراسی زندگی میکنند .هر روز در آمریکا
اخبار جدی��دی درباره آزار و اذیت اقلیتهای
مذهبی و دینی شنیده میشود و حال سیستم
سیاسی آمریکا پا را فراتر گذاشته و به کودکان
مهاجران نیز رحم نمیکند .پس از جنجالی
که بر سر دیوار مکزیک و جدا کردن کودکان
از خانوادههایش��ان در آمری��کا پی��ش آمد،
حاال بحث جدیای که توس��ط تحلیلگران و
سیاس��تمداران پیش آمده آن اس��ت که آمریکای
مسیحی به عنوان متجاوزترین کشور جهان شناخته
میش��ود .این کش��ور با رفتاره��ای غیرطبیعیاش
امنیت جهانی را هم به خطر انداخته است .گزارشها
اما نش��ان میدهد کاخ سفید تهدید به وتو کردن
یک الیح��ه  4/5میلیارد دالری مجلس نمایندگان
آمریکا با هدف بهبود رفتار با خانوادههای مهاجران
غیرقانونی دستگیر شده به هنگام گذر از مرز جنوبی
آمریکا کرده و مدعی ش��ده این قانون موجب بیاثر
شدن برنامههای امنیت مرزی دولت ترامپ میشود.
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس ،این هشدار بعد
از آن مطرح شد که گروهی از دموکراتهای لیبرال و
التینتبار رهبران کاخ سفید را تحت فشار قرار دادند
تا بندهای دیگری را به این قانون اضافه و به موجب
آنه��ا تدابیر حمایتی را برای کودکان مهاجر تقویت
کنند؛ تغییراتی که در ادامه میتواند حتی مخالفت
دونالد ترامپ را با این الیحه شدیدتر کند .بسیاری از
کودکان مهاجر غیرقانونی که به هنگام ورود به خاک

کودکآزاری ساالری

آمریکا از مرز مکزیک دستگیر شدند تحت شرایطی
سخت نگهداری میشوند .قانونگذاران آمریکایی بعد
از نشستی ش��بانه با نانسی پلوسی ،رئیس مجلس
نمایندگان آمریکا گفتن��د ،اعمال تغییراتی در این
الیحه امکانپذیر اس��ت اما در عین حال قرار بر این
بود که رهبران مجلس نمایندگان الیحه یاد ش��ده
را به تصویب برس��انند .با این وج��ود ،تهدید کاخ
س��فید به وتوی این الیحه پرس��شهای جدیدی
درباره سرنوشت آن به وجود میآورد .سنای آمریکا
نی��ز برنامهریزی کرده تا چن��د روز دیگر الیحهای
مش��ابه را که مورد حمایت هر دو حزب اس��ت به
رایبگذارد اما بس��یاری از دموکراتهای مجلس
نمایندگان آمریکا میگویند تدابیر مربوط به کمک
به کودکان مهاجران در نس��خه این الیحه در سنا
ب��ه اندازه کافی موثر نیس��ت .چند روز پیش جان
س��ندرز ،مقام ارشد عملیاتی س��ازمان گمرکات و
امور حفاظت از مرز آمریکا به آسوشیتدپرس گفت،
برخی کودکان مهاجری که در مرکز مراقبت متعلق

باز هم تحقیر گاوهای شیرده سعودی توسط رئیسجمهور آمریکا

ترامپ :به بنسلمان گفتم پول حفاظت را بده!
سقوط سعودی دونال��د ترام��پ در ی��ک
مصاحبه تلویزیونی ،رفتار
تحقیرآمیزش علیه شیوخ عربی را باز هم به رخ
کش��ید .رئیسجمهور آمریکا در این مصاحبه با
«چاکتاد» مجری مشهور که روز جمعه ضبط و
یکشنبه از شبکه انبیسی پخش شد ،به شکلی
اهانتآمیز از اخاذی خود از ولیعهد سعودی یاد و
تاکید کرد واشنگتن باید از سعودیهای ثروتمند
پول بگیرد .او که پیش از این بارها «پول» را تنها
دلیل اهمیت روابط با عربس��تان توصیف کرده
بود ،این بار هم با حرفهایش ثابت کرد عمال به
چشم گاو شیرده به شیخنشینهای خلیجفارس
نگاه میکند .ترامپ در این مصاحبه به ش��کلی
وقیحانه و مغایر با هم��ه اصول دیپلماتیکی که
پی��ش از ای��ن کاخ س��فید
برای ظاهرسازی حضورش
در منطق��ه برمیش��مرد،
اعالم کرد محافظت از رژیم
سعودی در ازای دریافت پول
یک��ی از دالیل اصلی حضور
آمری��کا در خاورمیانه اس��ت و افتخار کرد که بر
خالف گذشته که واشنگتن در قبال این حفاظت
چیزی دریافت نمیک��رد ،حاال از این محافظت
منفعت مال��ی میبرد به طوری که «س��عودی
دارد  ۴۰۰میلی��ارد دالر از م��ا خرید میکند».
ترامپ س��پس محتوای گفتوگوی تلفنی اخیر
خود با «محمد بنس��لمان» ولیعهد سعودی را
ف��اش کرد و گفت« :ام��روز صبح ،من با ولیعهد
صحبت کردم .گفتوگوی فوقالعادهای داشتیم.
من گفتم این عملیات بسیار گرانی است .شما و
دیگر کش��ورهایی که از آنها محافظت میکنیم،
بای��د پ��ول بدهی��د ...و او گفت بل��ه!» در ادامه
رئیسجمهور آمریکا از پاسخ به سوال چاک تاد
درباره قتل جمال خاشقجی ،روزنامهنگار منتقد
عربستانی و همچنین آثار حمالت رژیم سعودی
به یمن طفره رفت و به شکلی کمدی مسأله یمن
را به گردن ایران انداخت .ترامپ گفت« :باعث و
بانی این وضع کیس��ت؟ اگر دق��ت کنید ،ایران
هژمونی طی یک تح��ول هژمونیک ،یک
ناو جنگی و یک هواپیمای بزرگ
نظامی ارتش روس��یه در یک ش��بانهروز با نزدیک
شدن به حریم ایاالتمتحده ،وارد محدوده کارائیب
ش��دند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،ناو موسوم به
گروش��کوف که حامل یگان نظامی نیروی دریایی
روسیه است روز دوشنبه در بندر هاوانای کوبا پهلو
گرف��ت .ارتش انقالبی کوبا در بیانی��های اعالم کرد
اعضای این ی��گان روس از امکانات نیروی دریایی
و  2م��کان تاریخ��ی و فرهنگی در کش��ور میزبان
بازدید میکنند .پیشتر ش��بکه آرت��ی اعالم کرده
بود ناو گروش��کوف پس از کوبا به ونزوئال میرود اما

اس��ت که به یمن میرود .آنها ش��روع میکنند
به عربستان س��عودی موشک شلیک میکنند.
عربس��تان س��عودی باید از خ��ودش محافظت
کند ...حرف یک میلیون ش��غل ،یا بیشتر است.
آنه��ا خریدهای کالنی میکنن��د ۱۵۰ ،میلیارد
دالر تجهیزات که ما آنها را استفاده میکنیم .بر
خالف بقیه کشورها که پول ندارند و ما باید برای
همهچیز به آنها کمک هزینه بدهیم ،عربس��تان
سعودی خریدار کالن محصوالت آمریکایی است.
ای��ن برای من معنای��ی دارد؛ تولیدکننده کالن
شغل» .اما مجری ش��بکه انبیسی هنوز اصرار
داشت درباره نقش بنسلمان در قتل خاشقجی
و اینکه ترامپ چش��م خود را ب��ر رفتارهای بد
ریاض میبندد سوال بپرس��د که باز هم ترامپ
به شکلی کودکانه پای ایران
را وسط کشید .سپس گفت
اگر آمریکا به عربستان سالح
نفروش��د ،ریاض از روسیه و
چین سالح میخرد .ترامپ
چنی��ن توجی��ه ک��رد« :در
کشورهای خاورمیانه هر روز تعداد بسیار زیادی
آدم میکشند .آنجا منطقه خصومتباری است.
جای پرش��رارت و پر از خصومتی اس��ت .اگر به
عربستان سعودی نگاه میکنید ،به ایران هم نگاه
کنید ،به بقیه کش��ورها هم نگاه کنید ،اسمشان
را نمیبرم ،ببینید چه چیزی در جریان اس��ت.
بعد به بیرون از خاورمیانه نگاه کنید .خب؟ فقط
ای��ن را میگویم که آنها  ۴۰۰ت��ا  ۴۵۰میلیارد
دالر در ی��ک دوره زمان��ی خ��رج میکنند .این
هم��ه پول ،این همه ش��غل و خرید تجهیزات...
من آدم احمقی نیستم که بگویم «نمیخواهیم
با ش��ما تجارت کنیم» .اگر با ما تجارت نکنند،
میدانی��د چه میش��ود؟ با روسه��ا و چینیها
تج��ارت میکنند .ما بهترین تجهیزات جهان را
میسازیم ،اما آنها میروند و تجهیزات فوقالعاده
از روس��یه و چین میخرن��د» .ترامپ در نهایت
خطاب به مجری برنامه گفت« :چاک! پولشان
را بگیر ،پولشان را بگیر».

به این سازمان نگهداری میشدند جان باختهاند .او
اظهار کرد ،مراکز گشت مرزی با وجود آنکه حداکثر
ظرفیت نگهداری  ۴۰۰۰نف��ر را دارند اما در حال
حاض��ر  ۱۵۰۰۰نفر را در خود جای دادهاند ،یعنی
بی��ش از  3برابر حداکثر ظرفی��ت .اعضای کنگره
آمریکا چند روز دیگر برای تعطیالت یک هفتهای
واش��نگتن را ترک خواهند کرد .اغلب قانونگذاران
آمریکایی نمیخواهند واش��نگتن را ب��دون اقدام
در جهت تصویب ای��ن الیحه ترک کنند تا متهم
به کوتاهی در پاس��خگویی به مشکالت انسانی به
وجود آمده در مرز نشوند .اما در عین حال نیز بعید
است کنگره زمان کافی برای ارسال نسخه نهایی و
مورد توافق هر دو مجلس کنگره تا روز یکش��نبه
آینده نزد ترامپ داشته باشد .مقامهای کاخ سفید
نام��های را برای قانونگذاران فرس��تاده و تهدید به
وتوی الیحه کردند .این مقامها اعتراض داش��تند
که در بس��ته تدابیری ک��ه در مجلس نمایندگان
مطرح شده پولی برای تختخوابهای درخواستی

پیروزی حزب حاکم موریتانی

س��ازمان اعمال قوانین مهاجرت و گمرکات
برای آنکه بتواند ظرفیت بازداشت مهاجران
بیشتری را داشته باشد ،در نظر گرفته نشده
اس��ت .در این نامه همچنین از این موضوع
شکایت شد که این الیحه پولی برای تقویت
امنیت م��رزی از جمله برای طرح س��اخت
دیوار م��رزی دولت ترام��پ در نظر نگرفته
اس��ت .در این نامه نوشته شده است :از آنجا
ک��ه این الیحه اعتبارات کاف��ی را برای رفع
بحران فعلی ارائه نمیکند و از آنجا که برخی
تدابیر حزبگرایانه را ب��ا هدف بیاثر کردن
برنامههای دولت برای اعمال قوانین در مرز
در بر دارد ،دولت با تصویب آن مخالف است.
نباید از نظر دور داش��ت که مقامات تگزاس
در آمری��کا از مرگ  7تن که قصد مهاجرت
به آمریکا را داشتند در مرز مکزیک و آمریکا
خبر دادند .طبق گفته یک پلیس محلی که
خواست نامش فاش نشود ،این مهاجران که
ی��ک زن 2 ،کودک و یک ن��وزاد نیز در بین آنها
بودند پیش از آنکه گش��ت مرزی ایاالت متحده
آمریکا آنها را بیابد روز یکش��نبه در مرز  2کشور
در جنوب تگزاس در  ۲۹کیلومتری ش��رق «مک
آل��ن» جان باخته بودند .ق��رار گرفتن در معرض
گرم��ای زیاد و کمبود آب ب��دن علت مرگ آنها
تشخیص داده شده اس��ت .در غرب نیز در «دل
ریو» واقع در ایالت تگزاس ،گش��ت مرزی ایاالت
متحده آمریکا جس��د  2مرد را که  5روز پیش به
عنوان مهاجر مفقود اعالم ش��ده بودند پیدا کرد.
جس��د دیگری هم  5روز پیش در کنار رودخانه
«ریو گرانده» نزدیک «نورماندی» پیدا شده بود.
اح��داث دیوار مرزی میان مکزیک و آمریکا طبق
سیاس��تهای مهاجرتی ترامپ انجام شده است.
وی در صحبتهای اخیر انتخاباتی خود وعده داده
است در صورت پیروزی در انتخابات سال ۲۰۲۰
س��اخت حدود  ۶۵۰کیلومتر دیگر این دیوار را تا
پایان سال آینده میالدی به اتمام خواهد رساند.

ترامپ به دنبال عقبنشینی محترمانه از آسیاست

احتمال خروج آمریکا از پیمان دفاعی  ۶۰ساله با ژاپن
 2هفته پس از سفر نخستوزیر
پایانآمریکا
ژاپن به تهران و چند روز پس از
سفر تاریخی رئیسجمهور چین به پیونگیانگ،
فروپاش��ی هژمونی آمریکایی در ش��رق آسیا به
نقطه فروپاش��ی نزدیک میش��ود .منابع نزدیک
به کاخ س��فید به خبرگ��زاری بلومبرگ گفتهاند
رئیسجمهور آمریکا با اف��راد نزدیک خود درباره
خروج از پیمان بلندمدت دفاعی با ژاپن س��خن
گفته و این پیمان را بسیار یکجانبه و در راستای
منافع توکیو توصیف کرده است .ترامپ همچنین
تقالی دائم ژاپنیها برای جابهجایی پایگاه نظامی
آمریکا در «اوکین��اوا» را «زمینخواری» ژاپنیها
آن هم در خاک خودش��ان میداند و ادعا میکند
توکیو باید هزینه جابهجایی نیروهای آمریکایی را
از کمتر از یک درصد اراضی
اش��غالی پرداخ��ت کنند .از
نظ��ر کارشناس��ان نظامی،
اینها در حقیقت تکرار همان
بهانههایی هستند که دونالد
ترامپ برای خروج تدریجی
نیروهای نظامی آمریکا از خاورمیانه مطرح کرده و
در حقیقت آمریکا در حال یک عقبنشینی بزرگ
از آسیاست .دوشنبه این هفته ،هفتادوچهارمین
س��الروز پایان جنگ اوکیناوا در ژاپن با تظاهرات
دهها هزار نفری مردم این کشور علیه حضور نظامی
آمریکا در این جزیره جنوبی کشورشان همراه شد.
ژاپنیها حتی سخنان محتاطانه نخستوزیرشان
به مناس��بت این روز را تاب نیاوردند و اعتراضات
به آبه شینزو فراگیر شده است .در چنین شرایطی
و در حالی که به نظر میرس��د شی جین پینگ،
رئیسجمهور چین یکتنه در حال عادیس��ازی
اوضاع پرتنش شرق دور میان  2کره و همینطور
ژاپن اس��ت ،آمریکاییه��ا دریافتهان��د که دیگر
نمیتوانن��د نقش پلیس را بازی کنند .به گزارش
ش��بکه بلومبرگ ،ترامپ توافق دفاعی با ژاپن را
بش��دت یکجانبه میداند ،چرا که دفاع از ژاپن در
برابر هرگونه حمله را به آمریکا تحمیل میکند اما
تعهدی برای ارتش ژاپن در حمایت از آمریکا ایجاد

نکرده است .این پیمان حدود  ۶۰سال پیش و در
حالی میان آمریکا بهعنوان قدرت پیروز و و ژاپن
بهعنوان طرف شکستخورده جنگ دوم جهانی
به امضا رسید که واشنگتن در آغاز دوران جنگ
سرد از قدرتگیری نظام کمونیستی تازهتاسیس
در چین و گسترش اتحاد شوروی در شرق آسیا
بیم داش��ت .این پیمان دفاعی و به نوعی اساس
اتحاد میان  2دشمن پیشین را تشکیل میدهد.
جالب اینکه با وجود اس��تقبال اپوزیسیون دولت
ژاپن از این تصمیم ،دول��ت ظاهرا ملیگرای آبه
با التماس به واش��نگتن برای مان��دن در پیمان
دفاعی ،احساس��ات ملیگرایانه س��رزمین آفتاب
تابان را جریحهدار کرده اس��ت .البته به نوش��ته
کارش��ناس بلومبرگ ،هنوز این موضوع در قانون
آمریکا حل نشده که آیا یک
رئیسجمهور میتواند بدون
مجوز کنگ��ره از یک توافق
خارج ش��ود .پ��س از برجام
و پیمان منع موش��کهای
میانب��رد هس��تهای ،ای��ن
س��ومین توافق امنیتی -نظامی مهمی است که
ترام��پ از زمان ورود به کاخ س��فید از آن خارج
میشود.
■■نمایش کرهای ،ترامپ را روانه سئول میکند

دفت��ر ریاس��تجمهوری کرهجنوب��ی اعالم
ک��رد ،رئیسجمه��وری آمریکا قرار اس��ت برای
بررس��ی راههای مربوط به احیای مذاکرات اتمی
با کرهش��مالی بزودی به س��ئول برود .به نقل از
خبرگزاری رویترز ،روز دوش��نبه سخنگوی کاخ
ریاستجمهوری کرهجنوبی گفت :دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا قرار اس��ت در س��فری 2
روزه که از شنبه آینده آغاز میشود ،به کرهجنوبی
برود و روز یکشنبه با مون جائه این ،همتای خود
در کرهجنوبی دیدار کند .دیدار رؤسایجمهوری
آمریکا و کرهجنوبی در پی نشس��ت گروه  ۲۰در
اوزاکای ژاپن برگزار میش��ود و هدف از برگزاری
این دیدار ،بررس��ی راههایی در راستای احیا و از
سرگیری گفتوگوهای اتمی با پیونگیانگ است.

حضور ناو و هواپیمای نظامی روسها در کارائیب
س��اعاتی پس از این رخداد ،یک هواپیمای نیروی
هوافضای روس��یه برای دومین بار ظ��رف  3ماه در
ونزوئال ف��رود آمد .به گزارش رویترز ،این هواپیمای
مدل ایلوش��ین ۶۲-حامل مقامات دفاعی ارش��د
روسیه و  ۱۰۰نیروی نظامی است و نشستن آن در
فرودگاه بینالمللی کاراکاس باعث افزایش حساسیت
آمریکاییها شده است .این هواپیما فروردین گذشته
نیز در اوج ناآرامیهای داخلی ونزوئال به این کش��ور
پرواز کرده بود .چند روز پیش در حالی که این هواپیما

در مسیر کاراکاس قرار داشت ،دونالد ترامپ از روسیه
خواسته بود تمام نیروهایش را از ونزوئال خارج کند
اما مس��کو این ماموریت را در چارچوب قراردادهای
نظامی  2کشور دانسته بود .دیروز معاون وزیر خارجه
روسیه خبر حضور ایلوشین ویایپی کشورش در
ونزوئال را تایید ک��رد و گفت« :نظامیان روس برای
ادام��ه کار تعمیر و نگهداری تجهی��زات نظامی در
چارچوب همکاریهای نظامی -فنی دوجانبه در این
کش��ور حضور دارند» .سرگئی ریابکوف تاکید کرد:
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«این همکاریها از هر لحاظ شفاف و قانونی هستند
و به هیچوجه عامل بیثباتکننده در منطقه به شمار
نمیروند و تالشها برای ایجاد تردید در این رابطه
کام ً
ال بیاساس است».

کاندیداه��ای اپوزیس��یون انتخاب��ات
ریاس��تجمهوری موریتان��ی پی��روزی نامزد
مورد حمایت حزب حاکم را رد و اعالم کردند
تظاه��رات خ��ود را به زمان دیگ��ری موکول
میکنن��د .آنها قرار بود برای اظهار مخالفت با
نتای��ج رایگیری این انتخابات در مقر کمیته
انتخابات تجمع کنند .به نقل از سایت شبکه
روس��یا الیوم ،پس از درگیریهای��ی که روز
یکش��نبه می��ان نیروهای پلی��س و مخالفان
معت��رض موریتانی به نتایج ش��مارش آرا در
نواکش��وت و نواذیبو (پایتخت اقتصادی) رخ
داد ،احمدو ولد عبداهلل ،وزیر کشور موریتانی با
 4نامزد اپوزیسیون این کشور نشستی برگزار
کرد و از آنها خواست حامیان خود را به آرامش
دعوت کنند.

بازگشت رأی روسیه
در شورای اروپا

پس از چند س��اعت مذاکره ،اعضای گروه
موس��وم به «مجم��ع پارلمانی گروه ش��ورای
اروپا» که سازمانی متشکل از  ۴۷کشور است،
با احیای حق رأی روس��یه موافقت کردند .بنا
بر گزارش خبرگزاری آلمان ،در پی تنش میان
روس��یه و اتحادیه اروپایی در زمینه مالکیت
ش��بهجزیره کریمه ،حق رأی مس��کو در این
س��ازمان به مدت  5سال تعلیق شده بود .در
بیانیهای که مجمع پارلمانی شورای اروپا اواخر
وقت دوشنبه منتشر کرد ،آمده است که این
نهاد ح��ق اعضا برای رای دادن ،اعمال موضع
و حضور در ش��ورا و نهادهای وابسته به آن را
تایی��د میکند .این نتیجه در پ��ی  ۱۱۸رای
مثبت در برابر  ۶۲رای منفی و  ۱۰رای ممتنع
بهدست آمد.

جانشین می ،اول مرداد

حزب حاکم محافظهکار انگلیس سهشنبه
در بیانیهای اعالم کرد نخستوزیر این کشور
روز سهشنبه  ۲۳جوالی سال جاری میالدی
(اول مرداد) انتخاب میشود .در بیانیه صادره
از س��وی حزب حاکم محافظهکار انگلیس در
اینباره آمده اس��ت که انتخاب جانشین ترزا
می،نخست وزیر مستعفی این کشور از میان
«جرمی هانت» و «بوریس جانسون» به انجام
خواهد رسید .این در حالی است که چهارمین
مرحله از رأیگیری میان  ۳۱۳نماینده حزب
محافظهکار انگلیس موس��وم ب��ه «توری» به
منظور تالش برای انتخاب جانشین «ترزا می»
نخستوزیر مستعفی این کشور روز پنجشنبه
گذش��ته برگزار ش��د .این در حالی است که
«بوریس جانس��ون» وزیر خارجه پیشین این
کشور با کسب  ۱۵۷بار دیگر باالترین رأی را
بهدس��ت آورد .پس از وی «مایکل گوو» وزیر
محیطزیس��ت و «جرمی هانت» وزیر خارجه
کنونی به ترتیب ب��ا  ۶۱و  ۵۹رأی در جایگاه
دوم و سوم قرار گرفتند.

محاکمه عمر البشیر

ش��ورای نظامی س��ودان به موضعگیری
درباره محاکم��ه عمرالبش��یر ،رئیسجمهور
برکنار شده این کشور پرداخت .این شورا اعالم
کرد محاکمه عمر البش��یر در خارطوم برگزار
خواهد شد و به طور مستقیم جریان محاکمه
از رسانهها پخش خواهد شد .صالح عبدالخالق
از اعضای ش��ورای نظامی سودان گفت :عمر
البش��یر درباره همه اتهامات مربوط از س��وی
دادگاه بینالملل��ی کیفری به ارتکاب جنایات
در دارفور محاکمه خواهد شد .دستگاه قضایی
سودان توان محاکمه شفاف و با استقالل کامل
را دارد و قضات اروپایی از قضات سودانی چه از
نظر اخالقی و چه از نظر علمی برتر نیستند و
بیشتر از آنها به حقوق سودانیها تمایل ندارند.

حمله به نمازگزاران
مسجد اسپانیایی

خبرگ��زاری رس��می اس��پانیا از حمل��ه
مسلحانه به نمازگزاران مسلمان در مسجدی
در شهر «سئوتا» خبر داد .بر اساس گزارش
افه ،یک یا  ۲فرد مس��لح دس��تکم  4بار از
بیرون س��اختمان مس��جد «مولی المهدی»
بزرگترین مس��جد شهر س��ئوتا در جنوب
اس��پانیا که م��ردم در آن نم��از میخواندند
تیران��دازی کردن��د .س��ئوتا در جنوبیترین
س��رحدات اس��پانیا در آن س��وی تنگ��ه
جبلالط��ارق و ش��مال کش��ور مراکش قرار
گرفته اس��ت ک��ه  ۴۳درص��د جمعیت آن
مس��لمان هستند .پلیس این منطقه ویژه در
نخستین مرحله از تحقیقات درباره این حمله
اعالم کرده به کسی آسیب وارد نشده است.

