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نالنهرین
بی 
 10فرمان عبدالمهدی درباره حشدالشعبی
چه تأثیراتی بر جامعه عراق میگذارد

چگونه ترکیه میزبان سامانه دفاعی روسی اس 400در قلب ساختار امنیتی پیمان آتالنتیک شمالی شد

آشکار و پنهان فرمان نخستوزیر!

گ�روه بینالمل�ل :بیش��ک حشدالش��عبی
را میت��وان نمون��ه موف��ق یک همبس��تگی
مردمی در جهان دانس��ت که علیه نیروهای
متجاوز ایس��تادگی کرد و در کوتاهترین زمان
ممک��ن به پیروزیهای بزرگی دس��ت یافت.
حشدالش��عبی همچنین مثال ب��ارزی از یک
اقدام تش��کیالتی علیه متج��اوز چند ضلعی
بود ک��ه از خاورمیانه و حت��ی ورای اقیانوس
آتالنتیک به دنبال دسیس��هچینی علیه ملت
عراق بود .حشدالش��عبی به قدری توانس��ت
ماموری��ت خود را موفق به پایان برس��اند که
به یکی از معضالت اصل��ی نیروهای متجاوز
خارج��ی در منطق��ه خاورمیان��ه از جمل��ه
آمریکاییه��ا بدل ش��د و این نیرو زیر س��ایه
دولت مرکزی عراق و ارتش این کش��ور عامل
ثبات در عراق پس از سقوط صدام و شکست
داعش شده است .حاال سازمان بسیج مردمی
عراق ،مهمترین عامل شکس��ت پروژه داعش
در منطقه ،با صدور ی��ک فرمان  10مادهای
از س��وی «عادل عبدالمهدی» نخستوزیر و
فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور درباره
تش��کیالت آن ،ب��ار دیگر به خب��ر روز عراق
تبدیل ش��ده ،به طوری که واکنشها نش��ان
میدهد برخی اح��زاب و گروهها و نیز برخی
بازیگران منطقهای را دچار خطای محاسباتی
ک��رده اس��ت .از آغاز هجوم وس��یع گروهک
تروریس��تی تکفیری داعش به سرزمین عراق
در خ��رداد  ۹۳ت��ا اعالم پای��ان نظامی آن در
پاییز  ۹۶و تا امروز ،موضوع حشدالش��عبی و
سرنوشت آن یکی از حساسترین پروندههای
سیاسی در آن کشور بوده است .عبدالمهدی
هفته گذش��ته در فرمانی  10مادهای حکم به
سازماندهی مجدد حشدالش��عبی داد ،امری
که از یکس��و بسیاری از گروههای مقاومت و
احزاب شیعه از آن استقبال کردند و از سوی
دیگر اما مایه موجآفرینی یا تفس��یر نادرست
با محوریت انحالل حشدالش��عبی شد .برخی
رس��انههای عربی منطقه و به تبع آن برخی
رسانههای داخلی و کاربران فضای مجازی ،از
همان دقایق اولیه صدور فرمان ،وارد یک خط
خبری خاص شدند که تناسبی با واقعیتهای
ع��راق و تح��والت آن نداش��ت .واقعیت این
اس��ت که با افزایش ثب��ات و امنیت در عراق
بویژه ش��هر بغداد ،طی ماههای اخیر و بویژه
از زمان به قدرت رس��یدن عادل عبدالمهدی،
نخس��توزیر ،رهب��ران عراق به ای��ن نتیجه
رس��یدهاند که س��ازمان بس��یج مردمی این
کشور را از برخی پیرایهها ،انتسابهای جعلی
و سوءاس��تفادههای برخی اف��راد و گروههای
مدع��ی تعلق به این نی��روی مردمی ،بزدایند
و حشدالش��عبی را که عملکردش در  5سال
اخیر -به گفته عراقیها -ضامن امنیت و حفظ
تمامیت ارضی عراق بوده و خواهد بود ،بیش
از پی��ش از بهانهجوییهای داخلی و خارجی
دور کنن��د .بس��یاری از گروههای مقاومت از
مدتها پیش و حتی قبل از نخس��ت وزیری
عادل عبدالمهدی به بس��یاری از بندهای این
فرم��ان عمل کردهاند ،امری ک��ه بر اظهارات
س��خنگوی فراکس��یون بدر در پارلمان عراق
صحه میگ��ذارد که اینها از چند س��ال قبل
مورد پیش��نهاد جبهه مقاومت بوده است .در
همین چارچوب گروههای سازمان بدر ،جریان
صدر ،عصائب اهل الحق ،جنداالمام و کتائب
سیدالش��هدا و ...از مدتها پیش خط مش��ی
سیاسی در پیش گرفتهاند .تمام این گروههای
مقاومت به عن��وان جریانهای سیاس��ی در
انتخابات  ۲۲اردیبهشتماه  ۹۷شرکت کرده
و هماکن��ون دارای نمایندگان��ی در پارلمان
و برخ��ی نیز دارای وزیران��ی در کابینه عادل
عبدالمهدی هستند .به نظر میرسد گروههای
مقاومتی مانند «کتائب حزباهلل» و «جنبش
النجباء» که بعد از اعالم پیروزی بر داعش در
 ۲۰۱۷همچنان منش جهاد و مقاومت را ادامه
داده و هنوز همچون سایر گروههای مقاومت،
به عرصه سیاس��ی منتقل نش��دهاند ،بزودی
راهبرد خود در اینباره را روشن خواهند کرد.
اما آنچه برای ناظران مسائل عراق که مواضع
احزاب ،شخصیتها و شهروندان عادی عراق
را در چند س��ال گذشته رصد کردهاند ،جای
تردید باقی نمیگذارد این است که تجربه تلخ
و خونبار جنگ داعش و در آستانه سقوط قرار
گرفتن شهرهای بزرگ و فروپاشی عراق سبب
ش��ده است که آنها به هیچ قیمتی از سازمان
حشدالشعبی و نیز گروهها و رویکرد دفاعی و
جهادی خود دست برندارند .تجربه سالهای
اخیر و نیز تهدی��دات و چالشهای داخلی و
منطقهای برای عراق سبب شده است عراقیها
ام��روز بیش از هر زمان دیگ��ری بر حضور و
اقتدار حشدالش��عبی در کنار س��ایر نیروهای
نظامی ،امنیتی و انتظامی این کش��ور تاکید
داشته باش��ند تا عراق و نظام سیاسی نوپای
آن بار دیگر در برابر انواع توطئههای داخلی و
منطقهای بیدفاع و بیپناه نماند.

وطن امروز

گ�روه بینالملل :هواپیمای ایلوش��ین روس��ی در
آس��مان ترکیه توس��ط رادارها دیده ش��د و این
یعنی ورود نخستین بخش از سامانه ضد موشکی
اس 400روس��ی ضد غرب ک��ه وارد خاک یکی از
اعضای ناتو میشود .روسیه سامانههای متعدد ضد
موشکی را در سطح جهان بازاریابی کرده است اما
موفقی��ت اس  300و اس  400در جنگ س��وریه
نش��ان داد غرب تا چه اندازه نسبت به این سامانه
آس��یبپذیر اس��ت .عملکرد موفق این سامانهها
توانس��ته اس��ت س��امانه پاتریوت آمریکایی را به
حاشیه براند و البته دولت آمریکا هم با بروکراسی
ش��دید ،موانع خودس��اخته بزرگی برای رقابت با
رقیب دارد .روس��یه با این قدم سامانههای امنیتی
خ��ود را وارد فضای ناتو کرد تا تم��ام معادالت و
مبادالت امنیت��ی منطقهای به ه��م بخورد .خبر
ورود اس  400به ساختار امنیتی ناتو میتواند ابعاد
گستردهای داشته باشد و پسلرزههای این رویداد
حتی ممکن است به جدایی ترکیه از ناتو بینجامد.
ساختارگرایی جدید در فضای امنیت بینالمللی،
تعاریف تازهای از اردوگاه غرب و شرق ایجاد کرده
هند و ایران
اس��ت که قدرتهای نوظهور از جمله 
در ای��ن چارچ��وب جدید قابل تعریف هس��تند.
حرکت آمریکا به سوی مرزهای چین که در دوران
اوباما آغاز شد ،در چارچوب تهدیدات جدید است و
اقدام ترکیه در نصب سامانههای اس 400در خاک
خود ،تشدیدکننده احتمال درگیریهای آتی میان
ترکی��ه و غرب بویژه آمریکایی اس��ت که از کودتا
علیه اردوغان حمایت جانانهای کرده است .تنشها
در روابط ترکیه و آمریکا به س��ویی پیش میرود
که مسؤوالن آمریکایی گفتهاند دولت ترامپ اعمال
تحریمهایی علیه ترکی��ه را در نظر گرفته و پایان
مش��ارکت آنکارا در فرآیند تولید جنگندههای اف
 ۳۵را بع��د از تحوی��ل گرفتن اس  ۴۰۰روس��یه
بررسی میکند .در مقابل ترکیه هم تاکید کرده از
تصمیمش بازنمیگردد و به حرفهای آمریکاییها
اهمیتی نمیدهد .همانطور که اشاره شد آمریکا
تهدید کرد روند تحویل دادن جنگندههای اف ۳۵
به ترکیه را بهرغم اینک��ه آنکارا خود تولیدکننده
بخشی از قطعات این جنگندههاست ،لغو میکند.
رجب طیب اردوغ��ان ،رئیسجمهوری ترکیه نیز
اظهار کرد :مخالفت احتمالی واش��نگتن با فروش
اف  ۳۵به ترکیه که بهای آن را پرداخت کرده ،یک

موشک در ناتو!

شماره 7 2763
چهارگوشه

چین  4انگلیسی را بازداشت کرد

 2روز پس از آنکه پلیس چین اعالم کرد در
عملیات مبارزه با مواد مخدر  ۱۶تبعه خارجی را
بازداشت کرده ،روز جمعه سفارت انگلیس در پکن
از بازداشت  ۴تبعه این کشور در شرق چین خبر
داد .مقامات چین و انگلیس هفته گذشته بر سر
آشوبهای اخیر در هنگکنگ اظهارات تندی را
علیه یکدیگر رد و بدل کردند و حتی چین ،سفیر
انگلیس در پکن و انگلیس سفیر چین در لندن را
احضار کرد .پکن ،لندن را متهم به دخالت در امور
داخلی هنگکنگ و دستداشتن در آشوبهای
هنگکنگ میکند .هنگکنگ س��ال  ۱۹۹۷از
استعمار انگلیس خارج شد و به جمهوری خلق
چین پیوست .این منطقه هماکنون تحت فرمول
«یک کشور ،دو نظام» اداره میشود که به موجب
آن از استقالل نسبی برخوردار است اما جزئی از
خاک کشور چین محسوب میشود.

محمود عباس :نمیتوان به آمریکا
اعتماد کرد

«دزدی واقعی» اس��ت .وی اشاره کرد :آنکارا عمال
 1/4میلیارد دالر برای  ۱۱۶جنگنده پرداخت کرده
است .در این میان وزارت دفاع ترکیه در بیانیهای
از ورود نخستین بخش از قطعات سامانه موشکی
اس  ۴۰۰ب��ه آنکارا خب��ر داد .وزارت دفاع ترکیه
اعالم کرد روند تحویل سامانههای روسی اس ۴۰۰
به ترکیه آغاز ش��ده و نخس��تین بخش از قطعات
محموله توسط هواپیماهای باری وارد پایگاه هوایی
مرتد در حومه آنکارا شده است .در بخش دیگری
از بیانیه وزارت دفاع ترکیه تصریح شده روند انتقال
دیگر قطعات سامانه موشکی اس  ۴۰۰ادامه دارد و
این سامانه پس از تکمیل ،فعال خواهد شد .وزارت
دفاع روسیه نیز اعالم کرد ارسال اجزای باقیمانده
سامانه پدافند هوایی اس  ۴۰۰به ترکیه بر اساس
قرارداد و چارچوب زمانی مورد توافق انجام خواهد
شد .بر این اس��اس نخستین محموله این سامانه
پدافند هوایی به ترکیه تحویل شد .در همین حال
بر اساس بیانیه وزارت دفاع ترکیه ،اولین محموله
سامانه اس 400روس��ی در پایگاه هوایی «مرتد»
(با نام پیشین آکینجی) در نزدیکی آنکارا مستقر
ش��ده است .پیشتر شبکه «خبرترک» نزدیک به

شکار  14سعودی در جیزان و نجران

داده است
امارات  90هزار مزدور را در یمن آموزش 

دولت ترکیه با اعالم خبر تحویل اولین محموله از
سامانه پدافندی اس 400در هفته آینده ،گزارش
داده بود این محموله توس��ط هواپیماهای ترابری
روس روز یکش��نبه بارگیری میش��ود .همچنین
روزنامه «ینی ش��فق» نزدیک ب��ه دولت آنکارا در
گزارش��ی به نقل از منابع نظامی نوش��ت سامانه
اس ۴۰۰احتماال در  2منطقه نزدیک به شهر آنکارا
(پایگاه هوایی آکینجی یا شهرک عایاش) پایتخت
ترکیه مس��تقر خواهد شد .این در حالی است که
دولت آمریکا به ریاس��ت «دونالد ترامپ» پیشتر
هش��دار داده بود به محض ورود اولین محموله از
س��امانه پدافند موشکی روس��یه به خاک ترکیه،
تحریمه��ای س��ختی را بر آنکارا اعم��ال میکند.
منابعی در وزارت خارجه آمریکا همچنین پیشتر
هش��دار داده بودند اگر ترکیه به پیش��برد قرارداد
خرید س��امانههای پدافن��دی اس 400ادامه دهد،
از برنامه تولید مش��ترک جنگندههای اف  35کنار
گذاش��ته میش��ود و مابقی هواپیماهای خریداری
ش��ده را نیز تحویل نمیگیرد .دسامبر سال ۲۰۱۷
ترکی��ه اعالم کرد ق��رارداد خرید  2فروند س��امانه
اس ۴۰۰از روسیه را به ارزش  2میلیارد دالر نهایی

کرده است .بر اساس مفاد قرارداد ۴۵ ،درصد هزینه
را ترکی��ه به صورت نقد میپردازد (که بخش��ی از
آن را پیشپرداخ��ت کرده اس��ت) و  ۵۵درصد آن
را روس��یه به صورت وام به ترکی��ه تقبل میکند.
ترکیه همچنین طی قراردادی به ارزش حدود 11
میلیارد دالر ۱۰۰ ،فروند جنگنده اف  ۳۵از شرکت
آمریکایی «الکهیدمارتین» خریداری کرده و بخشی
از برنامه تولید این جنگندههای مدرن اس��ت .این
کشور هماکنون مبلغ  ۹۰۰میلیون دالر را به آمریکا
پیش پرداخت کرده است و یکم تیر 2 ،فروند از این
جنگندهها را طی مراسمی نمادین در پایگاه هوایی
«ف��ورت وورث» در تگ��زاس تحویل گرفت .آمریکا
بارها به ترکیه نسبت به پیامدهای خرید سامان ه اس
 ۴۰۰هش��دار داده و گفته این سالح را نمیتوان با
سامانههای دفاعی ناتو مطابقت داد ،لذا تحریمهایی
را اعمال خواهد کرد .اردوغان نیز تصریح کرده است
ترکیه تالش کرد س��امانههای پاتریوت آمریکا را از
دولت اوباما بخرد اما اوباما گفته بود کنگره اجازه آن
را نمیدهد .وی افزود :ما باید گامهایی برای تقویت
دفاع هوایی برمیداش��تیم و شرایط روسیه برای ما
بهتر بود.

اتحاد یکپارچه برای آزادی شیخ زکزاکی به خشونت کشیده شد

توسل نیروهای امنیتی نیجریه به گلولههای جنگی

رئیس تش��کیالت خودگردان فلس��طین در
س��خنرانی خ��ود در دومین دوره نشس��تهای
شورای مشورتی جنبش فتح در راماهلل در کرانه
باختری رود اردن گفت :معامله قرن به پایان رسید
و همانطور که نشست منامه شکست خورد ،این
معامله نیز شکست خواهد خورد .این شکست به
جهان ثابت کرد انسان فلسطینی بسیار مهم است
و نمیتوان حقوق ملت فلسطین را نادیده گرفت.
محمود عباس افزود :طرف آمریکایی پس از آن
همه موضعگیریها در مساله قدس و به رسمیت
شناختن این ش��هر به عنوان پایتخت اسرائیل،
مساله آنروا (قطع کمک به آژانس امداد و اشتغال
فلسطینیان) و اتخاذ مواضع ظالمانه دیگر علیه
ملت فلس��طین ،دیگر میانجی سالمی نیست و
نمیتوان به این کشور اعتماد کرد.

پوتین حاضر است زلنسکی را
مالقات کند

رئیسجمهوری روسیه میگوید پیشنهاد
کمدی��ن اوکراینی را که این روزها بر مس��ند
ریاس��ت جمهوری این کش��ور چند تکه شده
قرار دارد ب��رای مذاکره میپذیرد .پیش از این
ولودیمیر زلنس��کی گفته بود بای��د با حضور
فرانسه ،آلمان و انگلیس در بالروس با همتای
روس خود دیدار کند .البته والدیمیر پوتین به
جزئیات این پذیرش اش��ارهای نکرد .پوتین در
این باره خاطرنش��ان کرد :روسیه آماده مذاکره
درباره اوکراین در هر فرمت و ش��کلی است اما
باید نشست میان  2کشور بخوبی تدارک دیده
شود و همچنین در کییف دولتی تشکیل شده
باشد .پوتین این اظهارات را در پاسخ به پرسش
خبرنگاران درباره واکنش او به طرح پیشنهادی
رئیسجمهوری اوکراین در راس��تای برگزاری
نشستی بین  2کشور با مشارکت رهبران آلمان،
فرانسه ،آمریکا و بریتانیا مطرح کرد .پوتین اظهار
داشت :ما هرگز هیچیک از فرمتهای پیشنهاد
ش��ده از جمله گسترش فرمت نورماندی برای
مذاکرات را رد نکردهایم .وی تصریح کرد :البته
فرمت نورماندی و نشستها باید بخوبی تدارک
دیده شده باشند و این یک موضوع مسلم است.

کیم بار دیگر رئیس کرهشمالی شد

خاورمیانه گ�روه بینالملل :ام��ارات عربی
متحده ادعا میکن��د  90هزار
م��زدور را در یمن آموزش داده اس��ت تا اوضاع
را در ای��ن کش��ور و منطقه بر ه��م بریزند .این
ادعای اماراتیها در حالی مطرح میشود که این
شیخنش��ین کوچک منطقه خاورمیانه در عین
حال قصد دارد س��ربازان خ��ود را از جنگ یمن
خارج کند .این خروج از چند جهت قابل تحلیل
است که یکی از مهمترین آنها را میتوان مساله
قدرت گرفتن روزافزون یمنیها و گسترش توان
دفاعی آنها دانست .این افزایش توان دفاعی باعث
شده است نیروهای ارتش و کمیتههای مردمی
یمن پنجشنبه تعدادی از مقرهای نظامی تحت
اشغال مزدوران ارتش سعودی در محور جیزان
را به کنترل خود درآورند .در همین راس��تا یک
منبع نظامی گفت نیروه��ای یمنی به مقرهای
نظامی مزدوران ارتش س��عودی در ش��رق کوه
«ال��دود» واقع در جیزان حمل��ه کردند و موفق
ش��دند تعدادی از این مقره��ا را به کنترل خود
در بیاورن��د .این منبع از انه��دام یک خودروی
نظام��ی م��زدوران ارتش س��عودی در عملیات
ارت��ش و کمیتههای مردمی یمن در اطراف کوه
«قیس» واقع در جیزان خبر داد .از س��وی دیگر
تکتیران��دازان ارتش و کمیتههای مردمی یمن
موفق شدند طی ساعات گذشته  14مزدور ارتش
س��عودی را در  2جبهه جی��زان و نجران هدف
قرار دهند .یگان مهندس��ی ارتش و کمیتههای
مردمی یمن با اجرای کمینی منحصربهفرد یک
خودروی حامل مزدوران ائتالف متجاوز سعودی
در جبهه «قانیه» در اس��تان البیضا را هدف قرار
داد که شماری از مزدوران بر اثر این حمله کشته

و زخمی شدند .نیروهای یمنی همچنین حمله
گس��ترده مزدوران ائتالف متجاوز س��عودی در
جبهه قانیه را دفع کردند که بر اثر این عملیات
ش��ماری از مزدوران به هالکت رسیده و زخمی
شدند .از سوی دیگر نیروهای ارتش و کمیتههای
مردمی یم��ن مواضع م��زدوران ائتالف متجاوز
س��عودی در منطقه «مجازه» واقع در عس��یر را
هدف حمالت خ��ود قرار داده و خس��ارتهای
س��نگینی به آنها وارد کردند .عربستان سعودی
از ششم فروردین  94با تشکیل ائتالفی متجاوز
از رژیمهای مرتجع عربی ،جنگی ویرانگر را علیه
یمن با هدف تس��لیم کردن مردم این کشور در
برابر سیاس��تهای خود و جلوگیری از تشکیل
دولت مس��تقل و غیروابس��ته به خود آغاز کرده
اس��ت که این حمالت هیچ نتیجهایجز قربانی
ش��دن دهها هزار انس��ان بیگناه و ویران ش��دن
زیرس��اختهای حیاتی یمن نداشته است .حاال
گفته میشود امارات اعالم کرده تعداد نیروهای
خ��ود را در برخی از مناطق یمن که در طول 4
سال گذشته پایگاههای بزرگی در آنها دایر کرده،
کاهش میدهد .در اینب��اره  2فرمانده یمنی و
چند مسؤول دولت مس��تعفی منصور هادی به
خبرگزاری رویترز گفتند که  2افس��ر س��عودی
فرماندهی پایگاه نظام��ی «المخا» و «الخوخه»
در اس��تان «تعز» و مشرف به دریای سرخ را در
دس��ت گرفتهاند؛  2پایگاهی ک��ه امارات از آنجا
عملیات یورش به اس��تان الحدیده را فرماندهی
میکرد .ب��ه گفته این مناب��ع ،ریاض همچنین
تعدادی نیرو که رقم آن مش��خص نش��ده را به
شهر س��احلی «عدن» و جزیره «بریم الصغیره»
در تنگه بابالمندب اعزام کرده است.

گروه بینالملل :نیروهای امنیتی
قاره سیاه
نیجریه برای مقابله با طرفداران
ش��یخ زکزاکی که برای درخواست آزادی وی به
خیابانهای پایتخت آم��ده بودند ،از گلولههای
جنگی استفاده کردند .نیروهای امنیتی نیجریه
همچنین ش��ماری از معترض��ان را در «ابوجا»
بازداش��ت کردن��د 2 .نف��ر در اعتراضهای روز
سهشنبه که در برابر مجلس ملی نیجریه برگزار
ش��ده بود بر اثر ش��لیک نیروهای امنیتی جان
باختند .در همین حال شبکه العالم در گزارشی
به نق��ل از خبرنگار خ��ود آورده اس��ت صدای
گلولههای جنگی و آژی ر ماشینهای امدادی در
سراسر ابوجا شنیده میشد .در همین حال العالم
در گزارش خود از تیراندازی گس��ترده نیروهای
امنیتی نیجریه به س��وی تظاهراتکنندگان در
ش��هر «کدونا» که خواستار آزادی شیخ ابراهیم
زکزاک��ی (دبی��ر کل جنبش اس�لامی نیجریه)
بودن��د ،خب��ر داد .همچنین ش��بکه تلویزیونی
«پرستیوی» گ��زارش داد نیروه��ای امنیتی
نیجری��ه برای مقابله با طرفداران ش��یخ ابراهیم
زکزاک��ی از گلولهه��ای جنگی و گاز اش��کآور
اس��تفاده کردهاند .یکی از شهروندان نیجریهای
گفت« :من امروز شاهد تجمعهای اعتراضآمیز
ب��ودم که پلیس به س��وی آنه��ا گلول ه جنگی و
گاز اشکآور ش��لیک کرد .برخی معترضان نیز
صبح بازداش��ت ش��دند» .یکی از معترضان نیز
گفت« :م��ا آمده بودیم تا اعتراض خود را درباره
وضعی��ت رهبرانمان که حال آنه��ا به صورتی
جدی رو به وخامت گذاش��ته است اعالم کنیم
اما به ناگاه پلیس ش��روع به پرتاب گاز اشکآور
و حت��ی ش��لیک گلولهه��ای جنگی به س��وی

تظاهراتکنندگان کرد» .شیخ ابراهیم زکزاکی از
دسامبر  2015و پس از حمله مرگبار پلیس به
اقامتگاهش در «زاریا» در بازداشت به سر میبرد.
خانواده شیخ ابراهیم زکزاکی میگوید حال این
روحانی هر روز بدتر میشود و وی باید بالفاصله
بستری شود .با وجود حکم دادگاه نیجریه درباره
ل��زوم آزادی وی ،زکزاکی همچنان در زندان به
س��ر میبرد .در همین رابطه برخی منابع آگاه،
وضعیت آیتاهلل شیخ زکزاکی را پیچیده ارزیابی
میکنن��د .این منابع تاکی��د میکنند طی چند
روز گذش��ته پیامهای که از سوی شیخ زکزاکی
مخابره ش��ده موجب نگران��ی مؤمنان انقالبی و
مس��لمان نیجریه و آزادیخواهان جهان ش��ده
اس��ت .جنب��ش اس�لامی نیجریه ه��م در این
رابطه اع�لام کرد پلیس این کش��ور در جریان
ت اخیر حامیان شیخ «ابراهیم
س��رکوب تظاهرا 
زکزاکی» رهبر این جنبش 38 ،نفر را بازداشت
و به اعمال خش��ونت متهم کرده است .جنبش
اس�لامی نیجریه همچنین اعالم کرد پلیس 2
عض��و این جنبش را در جری��ان تظاهرات اخیر
مقابل پارلمان در ابوجا به قتل رس��انده اس��ت.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه ،پلیس نیجریه
مدع��ی ش��د نیروهای��ش از حداق��ل زور برای
پراکنده کردن معترضان استفاده کرده و  2نفر از
نیروهای پلیس نیز از ناحیه پا هدف اصابت گلوله
ق��رار گرفتهاند« .انجوگوری مانزاه» س��خنگوی
پلیس نیجریه در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه
تو
گفت  ۳۸نفر از تظاهراتکنندگان بازداش�� 
رسما متهم ش��دهاند .به گفته سخنگوی پلیس
نیجریه  3دادگاه برای رس��یدگی به این پرونده
صالحیت دارند.

رهبر کرهش��مالی طبق قانون اساس��ی این
کشور رسماً ریاست دولت را برعهده گرفت .در
قانون اساسی جدید این کشور ،کیم جونگ اون
به عنوان رئیس کمیس��یون امور دولتی حزب،
نماین��ده عالی همه مردم کره ش��مالی ،رئیس
دولت و فرمانده کل قوا معرفی ش��ده است .در
قانون اساس��ی قبلی ،وی فقط رهبر عالی بود و
ریاست همه نیروهای نظامی را برعهده داشت.
در قانون قبلی ،رئیس دولت کرهشمالی شخص
دیگ��ری بود و از او به عنوان «رئیس پرزیدیوم»
 رئی��س مجم��ع عالی خل��ق  -یاد میش��د،عنوان��ی که ظاهرا ً در قان��ون جدید حذف و در
حدود اختیارات کیم گنجانده ش��ده است .ادعا
میشود قانون اساسی جدید که کیم را در راس
دولت قرار میدهد ،سیاست «اولویت با ارتش»
کرهشمالی را دستخوش تغییر جدی کرده است.

کنگره آمریکا داماد ترامپ را
احضار کرد

کمیته قضایی مجل��س نمایندگان آمریکا
روز پنجش��نبه با گس��ترش دای��ره تحقیقات
درباره عملکرد رئیسجمهور این کشور موافقت
ک��رد .با موافقت این کمیته ،بیش از  ۱۰نفر از
مقامهای کنونی و س��ابق دولت دونالد ترامپ
از جمله «جرد کوش��نر» داماد و مشاور ارشد
رئیسجمه��ور آمریکا ،ب��رای ادای ش��هادت
ب��ه کنگره احضار میش��وند« .جف سش��نز»
دادس��تان س��ابق« ،رود سوسنستین» معاون
سابق دادستان« ،جان کلی» رئیس دفتر سابق
ترامپ و «کوری لواندوفس��کی» مدیر س��تاد
انتخاباتی ترامپ ،از جمله دیگر افرادی هستند
که برای ادای شهادت ،به کمیته قضایی مجلس
نمایندگان احضار شدهاند.

