بشار اسد :ارتش سوریه پیروزیهای بزرگی را رقم زد

یکشنبه  12مرداد 1399
وطنامروز شماره 2989

بشار اسد ،رئیسجمهوری سوریه در سخنرانیای به مناسبت هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس ارتش سوریه خطاب به این نیروها اظهار کرد :شما در
مراحل مختلف جنگ علیه تروریسم ،در کنار ملت ما ایستادید و ارتش پیروزیهای بزرگی را رقم زد .بشار اسد ادامه داد :دستاوردهای ارتش طی بیش
از  ۹سال جنگ علیه جنایتکاران واضح و آشکار است؛ جنگی که استعمارگران طی آن انواع ارعاب و تجاوز را علیه سوریه و ملت پایدار آن انجام دادند.

بینالملل

دور دنیا

درادامهتنشواشنگتنـ پکنرئیسجمهور آمریکا دستورفیلتر تیکتاک
اپلیکیشنچینی پرطرفداردرآمریکاراصادرکرد

حمله جنگندههای ترکیه
به شمال عراق

فیلترنت آمریکایی!

جنگندههای وابسته به ارتش ترکیه در ادامه عملیات
نظامی این کشور در شمال عراق ،روستایی را در منطقه
دهوک بمباران کردند .مش��تاق عصمت ،فرماندار ناحیه
مانکیشک زاخو در استان دهوک گفت جنگندههای ترکیه
روز جمعه ساعت  ۲۰به وقت محلی روستای کربلی واقع
در ناحیه مانکش��یک را هدف گرفتند .وی گفت :حجم
خسارتها هنوز مشخص نیست زیرا راه دسترسی به این
روستا دش��وار است .ترکیه اواسط ژوئن عملیات نظامی
«پنجه عقاب» را با هدف حمله به مواضع حزب کارگران
کردستان در اقلیم کردستان عراق آغاز کرد و  2روز بعد
دس��ت به حمله زمینی «پنجه ببر» زد که این عملیات
همچنان ادامه دارد.

تیکتاک در آمریکا حداقل ۸۰میلیون کاربر دارد
سخنگویتیکتاک 10:هزارآمریکایی در تیک تاک کار میکنند

گروه بینالملل« :آزادی رس��انه»« ،آزادی بیان»« ،حق انتخاب»،
«آزادی رس��انهها» و ...مهمترین واژگان تکرار شده در کتب علوم
سیاسی آمریکا است که بارها به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده
و مورد استفاده دانشجویان قرار میگیرد.
به گزارش «وطن امروز» ،نوبت رعایت همین موضوعات اما به
خود دولتهای آمریکا که میرسد با دهها بهانه از اجرای آن شانه
خالی میکنند .دیروز رئیسجمهوری آمریکا دستور مسدود شدن
یک شبکه اجتماعی چینی را در آمریکا صادر کرد.
در همی��ن ارتب��اط دونال��د ترام��پ از فیلتر ک��ردن پلتفرم
اش��تراکگذاری ویدئوه��ای کوت��اه تیکتاک ب��رای کاربران در
ایاالتمتحده آمریکا خبر داد .این اقدام گامی برای وادار کردن مالک
چینی آن به فروش تیکتاک به مایکروسافت است.
ای��ن اقدام ترامپ در ادامه تن��ش بین ایاالت متحده آمریکا و
چین انجام میش��ود که در روزهای گذش��ته منجر به تعطیلی
کنسولگریهای  2کشور در شهرهای هیوستون آمریکا و چنگدوی
چین شد .ترامپ این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاران هنگام
بازگشت از سفر به ایالت فلوریدا به واشنگتن دیسی گفت.
او گفت« :بزودی ممکن است یک فرمان اجرایی در این رابطه
ص��ادر کنم» .ترامپ به خبرنگاران گفت« :از آنجا که نگرانیهایی
درباره این پلتفرم وجود دارد ،ما در حال ممنوع کردن آن در آمریکا
هستیم .من این اختیار را دارم .من با یک دستور اجرایی این کار
را انجام میدهم .به عبارت دیگر آن را قطع میکنم» .تیکتاک از
 2سال پیش با شرکت آمریکایی «موزیکال لی» ادغام شده است.
هنوز مشخص نیست ترامپ با استفاده از کدامیک از اختیاراتش
قصد ممنوعیت فعالیت برنامه تیکتاک را دارد که در حال حاضر80
میلیون کاربر آمریکایی ماهانه از آن استفاده میکنند .از سوی دیگر
هنوز مشخص نیست ممنوعیت فعالیت این برنامه در خاک آمریکا
چه چالشهای قانونیای برای دولت ترامپ به همراه خواهد داشت.
■■واکنش تیکتاک

در همین حال سخنگوی تیکتاک در واکنش به خبرها درباره
احتمال مسدود شدن آن برای کاربران در آمریکا گفت :این پلتفرم به
ایجاد اشتغال در بازار آمریکا کمک کرده و کامال به حریم خصوصی
کاربران خود متعهد است .او گفت :ما فقط امسال ( )2020بیش از
هزار نفر از شهروندان آمریکا را در تیم آمریکایی خودمان استخدام
کردهایم و مفتخریم  10هزار آمریکایی دیگر را برای مشاغل عالی با
درآمد خوب در سراسر ایاالت متحده آمریکا به استخدام درآوردهایم.
سخنگوی تیکتاک افزود :دادههای کاربران آمریکایی تیکتاک
با کنترل دقیق از سوی کارمندان شرکت در ایاالت متحده ذخیره
میشود .بزرگترین سرمایهگذار خارجی تیکتاک ایاالت متحده
است .ما همچنان تالش میكنیم از حریم و امنیت خصوصی کاربران

خود حفظ و مراقبت کنیم.
ممنوع کردن استفاده از تیکتاک در آمریکا در حالی مطرح شده
که طی روزهای گذشته اخباری تایید نشده مبنی بر ارائه پیشنهاد
خرید این پلتفرم چینی از س��وی شرکت آمریکایی مایکروسافت
مطرح شده است.
همچنینطیروزهایگذشتهبرخیسناتورهایآمریکاییادعای
احتمال مداخله چین در انتخابات آتی آمریکا از طریق تیکتاک
را مطرح کردهاند.

■■حمله ترامپ به دموکراتها با چاشنی ترس

ش مقامات قضایی و سیاس��ی آمریکا به
یک روز پس از واکن 
اظهار نظر جنجالی رئیسجمهور آمریکا درباره تعویق زمان برگزاری
انتخابات نوامبر ،ترامپ که انتظار این حجم از انتقادات بویژه در بین
همحزبیهایش را نداشت ،با حمله لفظی به دموکراتها تلویحا خود
را پیروز انتخابات معرفی کرد .این در حالی است که کارشناسان
معتقدند پیشنهاد تعویق انتخابات از سوی ترامپ ارتباط مستقیمی
با برآورد او از شکست در انتخابات ریاستجمهوری دارد.
رئیسجمه��ور آمریکا در تازهترین مورد از حمله به جو بایدن
گفت :اگر بایدن به عنوان رئیسجمهور انتخاب شود ،هرج و مرج و
خونریزی به همه مناطق سرزمین ما گسترش خواهد یافت و شما
یک پورتلند در همه جای آمریکا خواهید داشت .وی افزود :هیچ
امنیت ،ایمنی ،صلح و عدالتی وجود نخواهد داشت و دیگر کسی
نخواهد بود از شما محافظت کند و دیگر کسی نخواهد بود از شیوه
زندگی آمریکایی دفاع کند .ترامپ در حالی یک برنامه انتخاباتی را
در فرودگاه فلوریدا برگزار کرده بود که دهها نفر از طرفدارانش کامال
نزدیک همدیگر ایستاده بودند ،آن هم در شرایطی که ایالت فلوریدا
بشدت با بحران شیوع ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند و آمار
مبتالیان و فوتیهای ناشی از ابتال به این ویروس مرگبار در این ایالت
به رکوردهای جدیدی دست یافته است .آمارهای نیویورکتایمز
نشان میدهد ایالت فلوریدا تاکنون بیش از  470هزار مورد ابتال
به ویروس کرونا را ثبت کرده که دومین آمار باال در بین ایالتهای
آمریکا به شمار میرود .حدود  70هزار مورد ابتال به ویروس کرونا
تنها در  7روز گذشته بوده است .رئیسجمهور آمریکا در ادامه به
دیواری که در جنوب این کشور و مرزهای مکزیک ساخته است،
اشاره کرد و مدعی شد« :همانطور که این دیوار باال میرود ،هیچ
چی��زی از آن عب��ور نخواهد کرد .ما آن را به قیمت مناس��بی بنا
کردیم .تا پایان امسال یا اوایل سال بعد تکمیل میشود» .ترامپ
در حالی به دیوار مرزی «نفوذناپذیر» خود با کشور مکزیک افتخار
میکند که همین چند روز پیش توفان نه چندان سهمگینی که
در ایالت تگزاس رخ داد ،بخشهای زیادی از این دیوار را بسادگی
آوار کرد .وی مجددا به موضوع تظاهرات ضدنژادپرستی در پورتلند

دوسو م آمریکاییها از ترامپ ناراضیاند

ی جدیدی که توسط موسسه ایپسوس و شبکه خبری
ترامپ در حالی از اوضاع خوب کارزار انتخاباتیاش صحبت میکند که بر اساس نظرسنج 
ایبیسی نیوز انجام شد ،قریب به دوسوم آمریکاییها از عملکرد او در مواجهه با  ۳مسأله مهم یعنی پاندمی کروناویروس ،ناآرامیهای سراسری
علیه نابرابری نژادی و روابط با روسیه ناراضیاند .نظرسنجی مذکور در بازه زمانی  ۲۹و  ۳۰جوالی سال جاری به زبانهای انگلیسی و اسپانیایی از
 ۷۳۰بزرگسال انجام شد.
نگاه کلی به عملکرد ترامپ پیرامون کرونا
اعتراضات و رابطه با روسیه

میزان رضایتمندی بابت نحوه عملکرد درباره اعتراضات علیه نابرابری نژادی و روابط با روسیه به  ۳۶درصد کاهش یافته است.
میزان رضایتمندی از وی درباره رسیدگی به کروناویروس نیز  ۳۴درصد است.

میزان رضایت جمهوریخواهان

عملکرد درباره کروناویروس  ۷۴درصد ،درباره اعتراضات  ۷۸درصد و درباره روابط با روسیه  ۸۰درصد

ن رضایت دموکراتها
میزا 

عملکرد درباره کروناویروس  7درصد ،درباره اعتراضات  8درصد و درباره روابط با روسیه  8درصد

میزان رضایت حامیان اصلی ترامپ (سفیدپوستان
و آمریکاییهای بدون تحصیالت آکادمیک)

عملکرد درباره کروناویروس  50درصد ،درباره اعتراضات  51درصد و درباره روابط با روسیه  51درصد

میزان نارضایتی جمهوریخواهان

نارضایتی از عملکرد درباره کروناویروس  26درصد ،درباره اعتراضات  22درصد و درباره روابط با روسیه  20درصد

میزان نارضایتی دموکراتها

از هر  ۱۰نفر  ۹نفر نسبت به  ۳مساله مذکور از عملکرد رئیسجمهور ناراضی هستند.

حامیان کاندیداهای مستقل

میزان عدم رضایتمندی آنها از ترامپ بین  ۳۰تا  ۳۳درصد است و عدم رضایت آنها از ترامپ بابت رسیدگیاش به کرونا،
اعتراضات و روابط با روسیه بین  ۶۶تا  ۶۹درصد است.

گروه بینالملل :اعالم انتخابات زودهنگام
عراق
در عراق دیروز به مهمترین خبر این کشور
تبدیل شد .این خبر از این جهت اهمیت دارد که از ابتدا قرار بود
دولت فعلی عراق صرفا هموارکننده مسیر انتخابات زودهنگام در
عراق باشد .ابتدا بحث بر سر این بود که انتخابات عراق طی 5-6
ماه آینده برگزار شود اما در زمان عبدالمهدی هم این بحث مطرح
شد که امکان برگزاری انتخابات زودهنگام در زودتر از یک سال
وجود ندارد .در همین ارتباط نخس��توزیر عراق در سخنانی به
مناسبت عیدقربان گفت :ششم ژوئن 2021زمان برگزاری انتخابات
زودهنگام است .این تاریخ با استقبال گسترده محافل داخلی عراق
مواجه شده است .مصطفی الکاظمی همچنین اعالم کرد :ما به
طرف آمریکایی گفتیم به حضور نظامی شما نیازی نداریم و تنها
در آموزش و اقتصاد بر ارتباط با شما تمرکز میکنیم .الکاظمی در
ادامه درباره حضور نظامیان تروریست آمریکا در عراق گفت :به طرف
آمریکایی گفتیم عراق نیازی به حضور نظامی کشورتان ندارد .به
اندازه نیازمان به همکاری در زمینههای اقتصاد ،آموزش ،فرهنگ،
بهداش��ت ،همکاری امنیتی ،مجهز کردن نیروها به تسلیحات،
با وجود گذشت  14سال از جنگ  33روزه
لبنان
لبنان ،بخشهای مهم��ی از خاطرات این
جنگ همچنان جزو اسرار است .تاکنون شهید حاجقاسم سلیمانی
و سیدحسن نصراهلل و برخی مقامات حزباهلل هر یک گوشهها و
ناگفتههایی از این جنگ را افشا کردهاند اما همچنان بخشهای
مهمی از آن جزو اسرار است .دیروز هم حاج حسین الخلیل ،معاون
سیاسی دبیرکل حزباهلل با حضور در شبکه المنار جزئیاتی جدید
ت پرده جنگ  ۳۳روزه میان لبنان و رژیم صهیونیستی در
از پش 
جوالی  ۲۰۰۶را تشریح کرد .وی به نقل از سیدحسن نصراهلل هنگام
دیدن پیکرهای شهدای جنگ مذکور در آن زمان گفت :با دیدن
تصویر هر شهیدی حس میکنم برخی مسؤوالن وقت لبنانی در
کشتار این شهدا شریک هستند؛ آنها در ضربه زدن از پشت به این
شهدا مشارکت کردند.
الخلیل در ادامه از دیدار توفانی نبیه بری ،رئیس پارلمان لبنان
و فواد سنیوره ،نخستوزیر اسبق در زمان جنگ جوالی 2006
پرده برداشت و گفت :سنیوره در پیشنویس سخنرانی خود در
کنفرانس رم از خواستههای دشمن پیشی گرفته بود و بری مخالف

تیک تاک چیست؟

«ژانگ ییمینگ»  37ساله کارآفرین چینی حوزه اینترنت و مالک اصلی شرکت «بایتدنس» ( )ByteDanceو پلتفرم
اشتراکگذاری ویدئوی تیکتاک است .شرکت بایتدنس سال  2019با کسب ارزشی بیش از  75میلیارد دالر در مدت  7سال،
سریعترین و رو به رشدترین استارتآپ دنیا لقب گرفت .تیک تاک یک برنامه محبوب برای آپلود کردن ویدئوهای کوتاه 15
ثانیهای است که رشد سریعی در فضای مجازی جهان داشته است و تاکنون بیش از یک میلیارد نفر آن را دانلود کردهاند.

برگشت و با تروریست خواندن معترضان ،گفت« :تصاویر این شهر
مانند  ۱۰۰س��ال گذشته شده است .تروریستها و آشوبطلبان
خشونت میکنند».

■■پورتلند ،خاری در چشم ترامپ

اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره پورتلند در شرایطی مطرح
ش��د که طبق برنامهریزیهای قبلی قرار ب��ود نیروهای فدرال از
روز پنجش��نبه خروج تدریجی خود از پورتلن��د را آغاز کنند اما
رئیسجمهور آمریکا بار دیگ��ر بر باقی ماندن نیروهای فدرال در
پورتلند تا پایان اعتراضات تاکید کرد .ترامپ ش��امگاه جمعه در
توئیتر نوشت« :امنیت داخلی قرار نیست تا زمانی که پلیس محلی
در پورتلند پاکسازی آنارشیستها و آشوبگرها را تکمیل کند ،این
شهر را ترک کند» .این در حالی است که حضور این نیروها عامل
بدتر شدن تنش میانمقامها و معترضان مخالف نژادپرستی شده
است .اوایل ماه جاری میالدی دولت ترامپ تیمهای تاکتیکی فدرالی
را که بسیاری از آنها تجهیزات شبهجنگی در اختیار داشتند ،برای
مداخله در پورتلند فرس��تاد .با این حال استقرار این نیروها بویژه
بعد از پخش ویدئوهای مربوط به دستگیر کردن معترضان توسط
ماموران فدرال در خودروهای ناشناس در خیابانها هر چه بیشتر
وضعیت را ملتهب کرد .پیشتر پلیس پورتلند (روز جمعه) در آستانه
موعد خروج تدریجی نیروهای فدرال اقدام به پاکسازی پارکها و
خیابانهای اطراف مرکز شهر پورتلند کرد« .تد ویلر» شهردار این
شهر گفت استقرار نیروهای پلیس در راستای توافق برای خروج
ماموران فدرال رخ داده اس��ت .اما «چاد ولف» وزیر امنیت داخلی
آمریکا با تایید توئیت ترامپ گفت :نیروهای پلیس فدرال تا زمانی
که فرماندار دموکرات ایالت اورگان طرحی برای رفع اعتراضات و
خشونت داشته باشد ،در پورتلند میمانند .ترامپ و دیگر مقامات
دولتی در دفاع از اعزام نیروهای پلیس فدرال گفتهاند گسیل این
نیروها برای دفاع از ساختمان دادگستری پورتلند ضروری است .آنها
ادعا میکنند معترضان از مواد منفجره بسیاری استفاده کردهاند،
ادعایی که به نظر میرسد پشتوانه آن برخی فیلمهای ویدئویی گرفته
شده هنگام درگیریهای شبانه باشد .بر اساس فیلمهای منتشر

نظرس�نجی خبرگزاری رویترز -ایپس�وس نشان داد  ۷۴درصد رأیدهندگان از جمله  7نفر از هر  ۱۰دموکرات و  8نفر از هر  ۱۰جمهوریخواه
درباره «تقلب سازماندهیشده از سوی عوامل سیاسی به امید تغییر نتایج انتخابات» نگران هستند .این نظرسنجی به صورت آنالین چهارشنبه و
پنجشنبه و پیش از توئیت ترامپ در سراسر ایاالتمتحده انجام شد و پاسخهای  ۱۲۱۵آمریکایی بالغ از جمله  ۱۰۲۷تن که خودشان را رأیدهنده
ثبتنامشده معرفی کردند ،گردآوری شد.
موضع

موضوع

 ۷۴درصد رأیدهندگان ثبتنامی درباره «تقلب سازماندهیشده از سوی عوامل سیاسی به امید تغییر نتایج در این انتخابات» نگران هستند؛
تقلب سازمانیافته در انتخابات
از جمله  7نفر از هر  ۱۰دموکرات و  8نفر از هر  ۱۰جمهوریخواه
 ۷۳درصد رأیدهندگان ثبتنامی گفتند نگران «سرکوب رأیدهندگان» هستند ،از جمله  8نفر از هر  ۱۰دموکرات و  6نفر از هر
۱۰جمهوریخواه

سرکوب رأیدهندگان
اعتماد به شمارش آرا

یک اکثریت دوحزبی از رأیدهندگان ثبتنامی ( ۶۷درصد) گفتند اطمینان دارند اگر در رأیگیری پستی شرکت کنند ،رأی آنها به درستی
شمارش میشود .این شامل  8نفر از هر  ۱۰دموکرات و  6نفر از هر ۱۰جمهوریخواه میشود.

حضور افراد غیرمجاز در انتخابات

 8نفر از هر  ۱۰جمهوریخواه ،در مقایسه با  4نفر از هر  ۱۰دموکرات ،از حضور افراد غیرمجاز در انتخابات نگرانند.

زمان انتخابات زودهنگام عراق

مصطفی الکاظمی :به طرف آمریکایی گفتیم به حضور نظامی شما نیازی نداریم
خود و دولت عراق از تمام احزاب رقیب در انتخابات خبر داد.
■■استقبال جریانهای سیاسی عراق از انتخابات زودهنگام

اعالم ژوئن سال آینده میالدی به عنوان زمان برگزاری انتخابات
زودهنگام با استقبال گروههای سیاسی و شخصیتهای مختلف
عراقی مواجه ش��د .در همین ارتباط سیدعمار حکیم دیروز در
بیانیهای این اقدام را اقدامی موفق برشمرد .حکیم نهادهای قانونگذار
را به یاری دولت و تکمیل تصویب قانون انتخابات به منظور تضمین
برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه برخاسته از اراده ملت و به دور
از هر گونه فشار و سیاسیکاری فراخواند.
در همین ارتباط نعیم العبودی ،سخنگوی فراکسیون الصادقون
وابس��ته به عصائب اهلالحق عراق هم گفت :برگزاری انتخابات

توسطمعاونسیاسیسیدحسننصراهللبیانشد

ناگفتههایی از نقش بشار اسد و حاجقاسم در جنگ  33روزه
رفتن وی به کنفرانس مذکور بود.
سنیوره در اوج جنگ میگفت
مزارع شبعا لبنانی نیست و این
درخواس��ت را داشت که پرونده
آن به ش��ورای امنیت ارجاع تا
درباره آن تصمیمگیری شود .وی
ادامه داد :پس از رفتن «کاندولیزا
رایس» وزیر وقت خارجه آمریکا
از بیروت ،هیأتهای آمریکایی
یکی پس از دیگری به لبنان آمدند و شروطی را مطرح کردند اما
با رد این شروط برای آتشبس ،آمریکا و اسرائیل به مرحله ناامیدی
رسیدند .الخلیل گفت :آمریکاییها در مقابل آتشبس ،خواستار
تحویل سالح سنگین حزباهلل و استقرار نیروهایی از تابعیتهای

■■ترامپ :نتیجه حمایت اوباما از بایدن ،جز شکست نیست

یکی از نکات قابل توجه در رفتار ترامپ اینکه با نزدیک شدن
به روزهای برگزاری انتخابات ،او افراد بیشتری را هدف حمالت
لفظی و توئیتری قرار میدهد .در این بین اوباما هم از حمالت
ترامپ بینصیب نمانده است .به نوشته روزنامه ایندیپندنت ،ترامپ
روز جمعه پیش از خروج از کاخ سفید به مقصد «تامپا» واقع در
فلوریدا ،در پاسخ به سوال خبرنگاران که از واکنش او به اظهارات
اخیر اوباما پرسیده بودند ،چند کلمهای با خبرنگاران صحبت کرد
و گفت :او (اوباما) برای اقلیتها نقش بدی ایفا کرد .من نسبت
به او کارهای بسیار بیشتری برای اقلیتها کردم .رئیسجمهور
آمریکا دیروز هم در توئیتهای پیایی به باراک اوباما سلف خود
تاخت و حمایت وی از جو بایدن ،رقیب دموکراتش در انتخابات
ریاستجمهوری  ۲۰۲۰این کشور را محکوم به شکست دانست.
ترامپ در صفحه توئیتر خود نوش��ت :ما  4س��ال پیش اوباما را
شکست دادیم .او بیش از هیالری حقهباز تالش کرده بود و ما
بار دیگر این کار را انجام خواهیم داد .ترامپ در توئیت دیگری
اینگونه نوشت :اوباما سختتر از خود هیالری کلینتون و کارزار
انتخاباتی شکست خوردهاش برای وی (کلینتون) تالش کرد .حال
با جو (بایدن) خوابآلوده کار میکند و همان نتیجه به دس��ت
خواهد آمد( .جنبش) آمریکا را دوباره با عظمت کنید؛ هرگز تا
این حد پرانرژی نبوده است.

شک به انتخابات عادالنه ،نقطه توافق دموکرات ها و جمهوریخواهان

ازسوینخستوزیرعراقاعالمشد

آموزش نیروهای عراقی و همچنین همکاری با ائتالف بینالمللی با
آمریکا تعامل میکنیم .الکاظمی در ادامه افزود :اختالفاتی در داخل
عراق و خارج از مرزهای آن وجود دارد که بشدت امنیت کشور را
به خطر میاندازد .وی تصریح کرد :سعی میکنیم بزودی برنامه
اصالحات خود در راستای بهبود اوضاع اقتصادی و صنعتی کشور
را به منظور احیای هر چه سریعتر اقتصاد عراق ارائه کنیم .بدون
شک مشکالت بدون بازگشت دوباره تمامیت ارضی و حاکمیت
عراق حل نخواهد شد.الکاظمی گفت :با تمام توانمان در تالشیم
مجرمان و مقصران حاضر در تظاهرات اخیر در عراق را به دست
دادگاه و قانون بسپاریم و حق و حقوق قربانیان را بازستانیم .در
این راستا از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم .وی در پایان از حمایت

شده یک نوجوان  18ساله در این اعتراضات به پرتاب مواد منفجره
به ساختمان دادگاه فدرال در پورتلند مبادرت کرده است .برخی
منابع اعالم کردهاند این نوجوان به اتهام ایجاد حریق عمدی به ۲۰
سال زندان محکوم شده است .در این میان ،دموکراتها ترامپ و
ولف را به نظامی کردن خیابانهای آمریکا و تالش برای استفاده
از زور علیه اعتراضات متهم کردهاند .نشریه نیوزویک هم روز شنبه
در گزارشی درباره اعتراضات  ۲ماه اخیر در آمریکا نوشت ،ظرف ۲
ماه اخیر (ژوئن و جوالی) وزارت امنیت داخلی آمریکا حدود 1/3
میلیوندالر برای خرید سالحهای ضدشورش مثل گاز اشکآور،
ماسک ضدگاز و دیگر تجهیزات سرکوب خرج کرده است.

مختل��ف در طول م��رز لبنان و
س��وریه بودند و ما این ش��روط
را رد کردیم .وی افزود :دیداری
هم با یک��ی از مقامات بلندپایه
ح��زب تیارالمس��تقبل [رقیب
ح��زباهلل و متحد عربس��تان]
انج��ام ش��د .در این دی��دار نیز
شروط مذکور رد و به وی گفته
شد س��عدالحریری این موضوع
را به اطالع آمریکاییها برساند .الخلیل سپس اعالم کرد :هنگام
جنگ به نصراهلل گفته ش��د نبیه بری از برخی گزارشها نگران
اس��ت و وی جواب داد به بری بگویند «وضعیت ما عالی است و
گروههای ما همچنان در حال مبارزه هس��تند» .وی تأکید کرد:

زودهنگام گام مثبتی تلقی میشود که با آن وزن واقعی احزاب و
فراکسیونها مشخص میشود اما باید تا پیش از برگزاری انتخابات،
لوفصل شود.
مسأله فراکسیون اکثریت برای همیشه ح 
محمد الغبان ،رئیس فراکسیون الفتح در پارلمان عراق نیز گفت:
ائتالف فتح موافق برگزاری انتخابات زودهنگام است و این مسأله
جزو اولویتهای دولت فعلی به شمار میرود و الفتح نیز در کنار
دیگر فراکسیونها در راستای تکمیل قانون انتخابات و دادگاه فدرال
جهت آمادهسازی زمینه انتخابات زودهنگام در موعد مقرر خود
ف النصر به ریاست حیدرالعبادی نیز از اعالم
تالش میکند .ائتال 
زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در عراق از سوی نخستوزیر
این کشور استقبال کرد .محم د الحلبوسی ،رئیس پارلمان عراق
هم دیروز در واکنش به سخنرانی تلویزیونی مصطفی الکاظمی،
نخستوزیر این کشور و تعیین زمان برگزاری انتخابات ،در توئیتی
نوش��ت :انتخابات زودهنگام باید طبق ماده  ۶۴قانون اساسی و
زودتر از موعد تعیین شده برگزار شود .وی همچنین نوشت :ما از
رئیسجمهور ،پارلمان ،نخستوزیر و گروههای سیاسی میخواهیم
جلسه فوقالعاده برگزار کنند.
پس از آنکه آمریکاییها ناامید شدند ،فکر فصل هفتم و اصالح
وظایف یونیفل کنار رفت و مفادی که در قطعنامه  ۱۷۰۱روی
آن توافق کردیم ،پذیرفته شد .عضو ارشد حزباهلل تصریح کرد:
کمکهایی که در طول جنگ به مقاومت لبنان میشد یا از جانب
ایران بود یا ارتش سوریه و دمشق هیچ زمانی مقاومت را رها نکرد.
الخلیل تأکید کرد :سوریها درهای انبارهای مهمات ارتش و گارد
ریاستجمهوری را باز کردند و شروع به ارسال کمک کردند ...تمام
سالحهای منحصربهفرد که به آن نیاز داشتیم ،تهیه شده بود؛ حتی
موشکهای کورنت به صورت مرتب فرستاده شد و در تمام طول
جنگ و در نبرد مشهور تانکها (زدن تانکهای مرکاوای اسرائیل)
از آن استفاده کردیم .وی در ادامه نقش شهید حاجقاسم سلیمانی
در این جنگ را اساسی خواند و گفت :وی جنگ را از درون میدان
و از داخل لبنان دنبال میکرد .الخلیل به نقش مهم شهید سوری،
سرتیپ محمد سلیمان نیز اشاره کرد و گفت :اسرائیلیها وی را
ترور کردند .وی در پایان اعالم کرد :روسها چند روز بعد از پایان
جنگ  ۳۳روزه از تجربه موفق استفاده از موشک کورنت در میدان
ابراز خشنودی کردند.

ل افغانستان
مرگ  1۶کودک در سی 

مقامهای محل��ی والیت ننگرهار اعالم کردند در پی
ی شدن سیالب در شهرستان
بارش ش��دید باران و جار 
کوزکنر این والیت ۱۶ ،کودک جان باخته و  4کودک دیگر
زخمی شدند .عطاءاهلل خوگیانی ،سخنگوی والی ننگرهار
گفت :این رویداد صبح روز  ۱۱مرداد در شهرستان کوزکنر
این والیت رخ داد و یک کودک نیز ناپدید شده اما تالشها
برای یافتن آن جریان دارد .خوگیانی افزود :یک زن نیز در
میان قربانیان این حادثه بوده است .به گفته او ،در پی این
حادثه ،صدها جریب زمین و دهها خانه تخریب شدهاست.

اعتراف آمریکا
به جاسوسی از خبرنگاران

سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا در اطالعیهای
اعالم کرد وزیر امنیت داخلی این کشور به اداره اطالعات
این نهاد دس��تور داد فورا جمعآوری اطالعات و انتش��ار
گزارش��ات درباره خبرنگارانی را که اعتراضات ضددولتی
خشونتآمیز در شهر پورتلند را پوشش میدهند ،متوقف
کند .الکسی وولتورنیست ،سخنگوی وزارت امنیت داخلی
آمریکا در این اطالعیه گفت :چاد ولف ،وزیر امنیت داخلی
آمریکا به محض مطلع شدن از این موضوع به اداره اطالعات
و تحلیل این وزارتخانه دستور داد فورا جمعآوری اطالعات
از اصحاب رسانه را متوقف کند .ولف به هیچ وجه از این
اقدام چشمپوشی نمیکند و دستور داده فورا تحقیقاتی
درباره این موضوع انجام شود.

کشته شدن قانونگذار آمریکایی
در برخورد  2هواپیما

قانونگذار ایالت��ی آمریکا به همراه  6نفر دیگر بر اثر
برخورد  2فروند هواپیما در آسمان آالسکا کشته شدند.
به نوشته روزنامه نیویورکتایمز ،بر اثر این سانحه هوایی
که در شهر سولدوتنا رخ داد ،عالوه بر  6نفر دیگر ،گری
ناپ ،قانونگذار جمهوریخواه مجلس نمایندگان ایالت
آالسکا نیز کشته شد .رئیس دفتر منطقهای هیأت ایمنی
حملونقل در آالسکا میگوید ناپ به تنهایی خلبان یک
هواپیما بوده و  6نفر نیز در هواپیمای دیگر بودند و بهرغم
کامال مساعد بودن شرایط آبو هوایی ،این  2هواپیما به
دلیل نامعلومی با هم برخورد میکنند.

آمریکا به دنبال حضور دائم
در لهستان

وزارت دفاع لهستان اعالم کرد ایاالتمتحده آمریکا
با استقرار حدود هزار سرباز اضافی ،حضور نظامی خود
در این کش��ور اروپایی را دائمی میکند .پیشتر دونالد
ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا در دیدار با آندژی دودا،
رئیسجمهور لهستان در کاخ سفید ،موافقت او را برای
گس��یل هزار س��رباز آمریکایی دیگر به خاک لهستان
جلب کرده بود .مذاکرات  2کش��ور درباره محل دقیق
اس��تقرار کل نیروهای آمریکایی و جزئیات مشارکت
پولی لهس��تان سالها طول کش��یده بود .ماری مارتز
بالژاک ،وزیر دفاع لهستان گفت :ما این کار را کردیم.
ما مذاکرات مربوط به همکاریهای نظامی را به پایان
رس��اندیم .در حال حاضر لهس��تان میزبان سپاهی از
سربازان آمریکایی به استعداد بیش از  ۴هزار نفر است
و با حضور دائمی ارتش آمریکا در لهستان که موضوع
توافق جدید  2کشور است شمار این نیروها به حداقل
 5500نف��ر خواهد رس��ید؛ توافقی ک��ه احتماال برای
لهستان نیز بار مالی بیشتری خواهد داشت.

انتقاد آلمان
از ناکارآمدی شورای امنیت

کریستوف هوسگن ،سفیر آلمان در سازمان ملل در
گفتوگو با روزنامه «جنرال آنسایگر» آلمان درباره ریاست
یک ماهه آلمان بر شورای امنیت سازمان ملل که جمعه به
پایان رسید ،گفت :در دوران یک ماهه ریاست دورهای بر
شورای امنیت سازمان ملل و حدود یک سال و نیم عضویت
موقت آلمان در این نهاد بینالمللی که ادامه دارد ،ما موفق
شدهایم دیدگاههای جامع خود درباره مفهوم امنیت را در
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل وارد کنیم و اهمیت آن را
افزایش دهیم .وی در ادامه گفت :از یک طرف مسأله مقابله
با بحرانها و درگیریهای کنونی برای ما مطرح است ،از
طرف دیگر مسأله حتیاالمکان جلوگیری از مناقشات و
درگیریها در دستور کار قرار دارد .ما از ابتدای عضویت
خود در این شورا کامال در مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه
میخواستیم به عواملی که باعث بروز یا تشدید درگیریها
میشود ،بپردازیم .این مقام آلمانی در ادامه به نقش پررنگ
زنان و میانجیگری آنها برای حل مناقشات بینالمللی در
دنیا پرداخت و درباره مسائلی که شورای امنیت نتوانسته
برای آنها به راهحلی دست یابد ،گفت :شرایط در سوریه
همچنان فاجعهبار است .شورای امنیت شرایط دراماتیک
در یمن را با بیش��ترین تعداد کودکان دچار س��وءتغذیه
نمیتواند حل کند .درگیریها و مناقشات در لیبی جلوی
دروازه اروپا همچنان رو به گس��ترش است .ما به عنوان
شورای امنیت سازمان ملل در بسیاری زمینهها پیشرفتی
نداشتهایم اما نمیخواهیم از یافتن راهحل سیاسی برای
مناقشات کوتاه بیاییم.

