
وزارت خارجه چین: با عزمی راسخ
به تنش آفرینی های آمریکا پاسخ می دهیم

به تنــش آفرینی های آمریکا  پکن در واکنش 
و رجز خوانی های رئیس جمهور این کشــور، اعالم 
کرد که با عزمی راســخ به تهدیدات آمریکا پاسخ 

می دهد.
»ژنگ شوانگ« سخنگوی وزارت خارجه چین، دیروز 
در واکنش به تنش آفرینی های تازه مقامات کاخ ســفید، 
هشــدار داد: اگر واشنگتن بر تشــدید تنش های تجاری 
پافشــاری کند، دولت چین با عزمی راســخ به آن پاسخ 

خواهد داد.به گزارش خبرگزاری مهر، شوانگ گفت: چین 
نمی خواهــد به نبرد تجاری با آمریکا مبادرت نماید، اما ما 

از این جنگ هراسی نداریم. 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا، دوشنبه رسما 
اعالم کرده بــود: اگر دیداری میان »شــی جین پینگ« 
رئیس جمهوری چین با من در حاشیه نشست »جی- 20« 
در ژاپن انجام نشــود، اعمال تعرفه تجاری بر کاالهای این 
کشور به ارزش ۳00 میلیارد دالر، فوراً به اجرا در می آید.
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شیوع اعتیاد و بیماری های روانی 
در میان نظامیان رژیم صهیونیستی

بر اساس گزارش رسمی که یک رسانه صهیونیستی 
آن را منتشر کرده، شیوع اعتیاد به مواد مخدر در بین 
افزایش  نظامیان صهیونیستی در سال جاری میالدی 
از  یافته و همچنین ســربازان صهیونیست بیشتری 

بیماری های روانی رنج می برند. 
وبگاه صهیونیســتی »آی 24« ضمن انتشــار گزارشی 
از وضعیت وخیم اســتفاده از مواد مخــدر در بین نظامیان 
صهیونیستی از اســتفاده روش های تنبیهی برای توقف این 

روند سخن به میان آورده است. »آویو کوخافی« رئیس ستاد 
مشــترک ارتش این رژیم هم کمیته ای ویژه را برای بررسی 
این موضوع تشــکیل داده و قرار است کمیته مذکور نتیجه 

تحقیقات خود را به زودی ارائه دهد.
گفتنی است، از جمله ابزارهای تنبیهی که برای مقابله با 
این پدیده در نظر گرفته شــده این است که در صورت اثبات 
مصرف مواد مخدر توسط یک نظامی، او از یک سری امتیازها 

مانند مستمری ماهانه محروم خواهد شد.

راهبرد فرودگاه در برابر فرودگاه

انصاراهلل این بار فرودگاه »خمیس مشیط«
پنجمین شهر بزرگ عربستان را هدف قرار داد

سرویس خارجی-
در ادامه راهبــرد فرودگاه در برابر فرودگاه 
انصاراهلل یمن، که با هدف واداشــتن سعودی 
به گشــودن فرودگاه مهم صنعا انتخاب شده، 
پهپادهای ارتش یمن این بار، پایگاه هوایی شهر 
»خمیس مشیط« را که در پنجمین شهر بزرگ 

عربستان است، مورد هدف قرار دادند.
انصاراهلل در آخرین هشدار خود به سعودی ها اعالم 
کرده بود، تا وقتی محاصره فرودگاه صنعا برداشته نشود 
فرودگاه های متجاوزان مورد حمله قرار خواهد گرفت. 
فرودگاه صنعا تنها تنفسگاه یمن برای رساندن غذا و 
دارو به بیماران و انتقال مجروحین است که سعودی ها 
آن را محاصره و تعطیل کرده و اجازه اســتفاده از آن 

را نمی دهند.
 این راهبرد جدید انصاراهلل اســت که می توان آن 
را »راهبرد فــرودگاه در برابر فرودگاه« نامید. در چند 
هفته گذشــته نیز انصاراهلل یمن با حمالت پهپادی به 
فرودگاه های عربســتان در نجــران و جیزان عمال این 
راهبرد را به رخ سعودی ها کشیده است. حاال خبر رسیده 
به فرودگاه نظامی شهر »خمیس مشیط« واقع در استان 
عسیر عربســتان حمله پهپادی شده است. به گزارش 
فارس، ارتش یمن وقوع این حمله به پایگاه هوایی ملک 

خالد در شهر »خمیس مشیط« را تایید کرده است. 
شهر خمیس مشیط در منطقه عسیر )جنوب غرب 
عربستان( قرار دارد. این شهر از لحاظ تعداد ساکنین 
پنجمین شهر بزرگ عربســتان به شمار می آید و از 
اهمیت تجاری زیادی برای این کشور برخوردار است. 
روز یکشنبه سخنگوی انصاراهلل یمن با انتقاد از تداوم 
محاصره فرودگاه صنعا گفت که متجاوزان باید بدانند 
که فرودگاه های آنها در تیررس نیروهای یمنی هستند: 
»باید به کشورهای متجاوز فهماند که فرودگاه های آنها 
در تیررس آتش یمن قرار دارد و بستن آنها و یا ایجاد 
اختالل کامل در کار آنها نزدیک ترین راه برای شکست 
محاصره فرودگاه صنعاء اســت«. بازگشایی فرودگاه 
بین المللی صنعا به روی هواپیماها جهت انتقال بیماران 
به خارج یکی از بندهای توافق استکهلم در مورد یمن 
اســت. با این حال، ائتالف سعودی و اماراتی به تعهد 
خود عمل نکرده اند و این فرودگاه بیش از چهار سال 

است که تعطیل شده است.
غافلگیری های بزرگ در راه است

»ســرتیپ یحیی سریع«ســخنگوی رســمی 

نیروهای مســلح یمن نیز با تشریح دستاوردهای 
عملیات اخیر یگان پهپادی تأکید کرده در عملیات 
روز دوشنبه انبارهای تسلیحات و رادارهای پیشرفته 
و اتاق های کنترل پایگاه هوایی ملک خالد عربستان 
هدف قرار گرفت. یحیی سریع این را هم گفت گه: 
»ما نظام  ســعودی و اماراتی را به توقف تجاوزگری 
توصیــه می کنیم، چرا که مــا غافلگیرکننده های 
بزرگ و بزرگی در اختیار داریم و روزهای آینده آن 
را فاش خواهیم کــرد... بانک اهداف ما روز به روز 
گســترش می یابد و تمام اهداف خود را با صوت و 
تصویر مستند کرده ایم...از غیرنظامیان در عربستان 
و امارات می خواهیم از اهداف نظامی و حساس دور 
شوند، چرا که این اهداف برای ما اهداف مشروعی 
هستند...به فضل و لطف خداوند می توانیم چندین 
عملیــات را در آن واحد بر اســاس گزینه های در 

دسترس انجام دهیم.
هشدار پشت هشدار

در همین حال ســلطان الســامعی، عضو شورای 
عالی سیاســی یمــن هم اعالم کــرده، طی روز های 
آینده فرودگاه های کشــور های عضو ائتالف سعودی 
را هدف قرار می دهیم. سلطان السامعی در گفت وگو 
با شبکه تلویزیونی المیادین گفت: معادله فرودگاه ها 
باعث خواهد شــد کشــور های عضو ائتالف ضد یمن 
در محاســبات خود بازنگری کنند. وی افزود، ارتش 
و کمیته هــای مردمی یمن می تواننــد فرودگاه ها و 
تاسیسات حساس کشور های عضو ائتالف ضد یمن را 
هدف قرار دهند. وی ضمن اشاره به نقش پایگاه ملک 
خالد در کشتار مردم یمن در این باره تصریح کرد: »دو 
فروند پهپاد قاصف کی2، با دقت باال اهداف مورد نظر را 
منهدم کردند. سامانه های راداری آمریکایی )مستقر در 

خاک عربستان( نتواستند ورود این پهپاد ها را شناسایی 
کنند. ما از تمام مراحل ایــن عملیات تصویربرداری 

کردیم و ویدیو آن را داریم«.
پشت پرده استعفای وزیر خارجه دولت مستعفی 
همزمان با هشدارها و حمالت پی در پی و پهپادی 
انصاراهلل به مراکز حیاتی سعودی-اماراتی منابع آگاه 
اعالم کردند که وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در 
اعتــراض به اینکه در تصمیم گیری های سیاســی به 
حاشیه رانده شده بود، از سمت خود کنار رفته است. 
به گزارش ایســنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، 
منابع آگاه اعالم کردند که خالد الیمانی، وزیر خارجه 
دولت مستعفی یمن از یک هفته پیش به دلیل اینکه از 
سوی عبدربه منصورهادی، رئیس جمهور مستعفی یمن 
به حاشیه رانده شده، استعفا کرده است. منصورهادی 

مشغول بررسی این استعفا است.

یونیسف در گزارشی ضمن هشدار درباره 
اوضاع غیرنظامیان در یمن گفته هر 2 ساعت 
یک مــادر و 6 نوزاد یمنی به دلیل شــرایط 
وخیم حاکم بر این کشور جان خود را از دست 

می دهند.
در اولین جزوه از چهار جزوه »یونیسف« درباره 
»زایمان و مادران در یک منطقه جنگی« آمده، هر 
2 ســاعت یک مادر و 6 نوزاد تازه متولد شــده در 
»یمن« جان خود را از دست می دهند. بنا به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی »یونیسف«، بیش از چهار سال 
درگیری های مسلحانه در یمن، اوضاع زنان و نوزادان 
تازه متولد شده در این کشور را که پیش از این نیز 
جزو فقیرترین کشــورهای غرب آسیا بوده اند، بدتر 
کرده است. به گزارش فارس، یونیسف تصریح کرده 
که درگیری ها در یمن، حق زندگی را از کودکان این 
کشور ربوده است و یکی از پیامدهای جنگ در یمن، 
حمله آشکار به مادران یمنی است. طبق این گزارش، 
مادران و نوزادان آنها در میان آسیب پذیرترین قشر 
محســوب می شــوند به طوریکه هر دو ساعت یک 
مادر و 6 نوزاد تازه متولد شــده به واسطه مشکالت 
و معضــالت حین بارداری و زمان تولد جان خود را 

از دست می دهند.
گفتنی اســت یونیســف در گزارش خود اشاره 
مســتقیمی به تجاوز نظامیان ســعودی، اماراتی و 
حمایت های غرب از متجــاوزان نمی کند و صرفا با 
اعالم»جنگ باعث این وضع شده« تالش می کند، دو 
طرف را مقصر این وضع جا بزند. این در حالی است 
که حمالت ائتالف سعودی به نابودی زیرساخت های 
یمن و گسترش فقر، بیکاری و گسترش بیماری های 

واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است. 
مسئوالن نزدیک به جنبش انصاراهلل می گویند از زمان 
آغاز این حمالت بیش از ۳6 هزار غیرنظامی یمنی 
شهید و زخمی شده اند. این در حالی است که روزنامه 
واشنگتن پست در گزارشی شمار افراد کشته شده در 

این جنگ را بیش از ۵0 هزار نفر اعالم کرد.
آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس و...در این جنگ 

به اشکال مختلف به نفع سعودی ها حضور دارند.

یونیسف: هر 2 ساعت
یک مادر و 6 نوزاد در یمن جان می دهند

یک پایگاه تحلیلی آمریکایی در واکنش به 
ماجراجویی های کاخ سفید و رجز خوانی های 
رئیس جمهور آمریکا برای راه اندازی یک جنگ 
جدید در منطقه غرب آسیا، هشدار داد که اگر 
واشنگتن دست از پا خطا کند، خاورمیانه باتالق 

سربازان آمریکایی خواهد شد.
پایگاه »لوبالگ« طی تحلیلی به قلم »مایکل تی 
کلر« اســتاد و مدیر بخش مطالعات صلح و امنیت 
جهانی در »کالج پنجگانه« نوشــت، ضعف و کمبود 
منابع ارتش آمریکا در نتیجه جنگ های بی حاصل 
در عراق و افغانستان، یک اقدام نظامی دیگررا  برای 

این کشور غیرممکن ساخته است.
به گزارش میزان، این پایگاه تحلیلی ضمن واکاوی 
تحوالت اخیر در غرب آسیا و تشدید تنش ها در این 
منطقه ، به اظهارات »پاتریک شــاناهان« سرپرست 
وزارت دفاع آمریکا )در مورد امتناع از جنگ(اشــاره 
کرد و نوشــت، پنتاگون با در نظر داشتن پیامد های 
وخیم یک مداخله نظامی دیگر در غرب آسیا، از این 

اقدام اجتناب می کند.
کلر در این مقاله افزود: واشنگتن این موضوع را 
درک کــرده که چنین اقدامی، قطعا منجر به ایجاد 

باتالقی برای سربازان آمریکایی خواهد شد.

این تحلیلگر آمریکایی به تمایالت جنگ طلبانه 
در آمریکا اشــاره و تصریح کرد: )علی رغم این که( 
ارتش آمریکا در جنگ به اصطالح با تروریســم، به 
شدت تضعیف شده، ولی به شکل فزاینده ای خواستار 

مبارزه با چین و روسیه است. 
نخســتین بار»جیمزماتیس« وزیر دفاع پیشین 
آمریکا، در کمیته خدمات نیرو های مســلح سنا در 
آوریل 20۱۸ بر تاثیر منفی درگیری های نظامی در 
خاورمیانه بر ارتش آمریکا و کمبود منابع ناشــی از 
آن که طوالنی ترین دوره جنگ در تاریخ این کشور 
را رقم زده، اشــاره کرده بود. وی به پیشرفت رقبای 
آمریکا طی ســال های اخیر اشاره و اعتراف کرد که 

برتری نظامی آمریکا، به چالش کشیده شده است.
کلر نوشــت: پیشرفت اقتصادی بی سابقه چین، 
توانایی نظامی قابل توجهی را برای این کشورایجاد 
کرده اســت و پکن می تواند بــه زودی آمریکا را در 

تقریبا تمامی حوزه ها به چالش بکشد. 
اخیرا نیــز پایگاه  تحلیلی لوبــالگ به مقامات 
واشــنگتن هشــدار داده بود که هزینه رویارویی با 
ایــران، از هزینه آمریکا در جنگ ویتنام و در جنگ 
جهانی دوم بیشتر خواهد بود و آمریکای بسیاری در 

این جنگ کشته خواهند شد. 

لوبالگ:

واشنگتن اگر دست از پا خطا کند
خاورمیانه باتالق سربازان آمریکایی می شود

باســتانی  آثار  و  موزه ها  کل  رئیس اداره 
ســوریه طی گزارشی در باره میزان سرقت و 
قاچاق آثار باستانی این کشور، اعالم کرد که 
گروه تروریستی داعش و سایر تکفیری های 
مورد حمایت آمریکا ،10 هزار منطقه باستانی 
را در سوریه تخریب کرده و یک میلیون اثر 

باستانی را دزدیده اند. 
در ارتباط با ابعــاد فاجعه ای که آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی از طریق عوامل تروریستی خود به 
سوریه وارد کرده اند، هنوز نمی توان سخن گفت و 
این شناخت مسئله نیاز به گذشت زمان و تحقیقات 

گسترده ملی در این کشور دارد. 
آثار باســتانی سوریه نیز نمی تواند از این قاعده 
مستثنی باشد و هنوز میزان خسارات واقعی به این 
بخش مشخص نیست. با این حال، مقامات دمشق 
گاه و بــی گاه گزارش هایی را در ایــن مورد، ارائه 
می دهند و از جمله این گزارشــات، اظهاراتی است 
که »محمــود حمود«رئیس اداره کل موزه ها و آثار 
باستانی ســوریه، دیروز در گفت و گو با خبرگزاری 
روسی اســپوتنیک بر زبان آورده است؛ به گزارش 
خبرگــزاری فارس، حمود گفت: به خاطر تجاوزات 
گروه های تروریســتی مختلف، آثار باستانی سوریه 

در معرض یک فاجعه بزرگ قرار دارد.

وی اعالم کرد که دســت کم ۱0 هزار منطقه 
باســتانی ســوریه در معرض نابــودی، چپاول و 

حفاری های غیر قانونی قرار گرفته اند.
حمود با اشــاره بــه اینکه تپه های باســتانی ، 
تمدن هــای متوالی را در خود جای داده اند، اظهار 
داشــت که حفاری های غیر قانونی، تمدن سوریه 

را نابود کرده و گنج های آن را به یغما برده است.
حمود با بیان اینکه، دســت کم یک میلیون اثر 
باســتانی از طریق مرزها، به ویژه مرزهای مشترک 
با ترکیه، اردن و فلسطین اشــغالی، از سوریه خارج 
شده اســت، اعالم کرد که ساختمان های تاریخی 

و بازارهــای قدیمــی نیز در معــرض تخریب قرار 
گرفته اند.

وی با اشاره به نقش نظامیان ترکیه در تخریب 
آثار باستانی سوریه، تصریح کرد که در حال حاضر 
در سوریه حفاری های وحشتناکی توسط گروه های 

تروریستی وابسته به ترکیه صورت می گیرد.
رئیس اداره کل موزه ها و آثار باســتانی سوریه 
با اشاره به تخریب مناطق باستانی مانند »تدمر« و 
معبدهای موجود در آنها و برخی آثار باســتانی که 
قدمت آن به هزاره سوم پیش از میالد باز می گردد، 
تأکید کرد که ۱6 هزار لوح نوشــته شــده به خط 

میخی نیز سرقت شده اند.
حمود با اشــاره به ســرقت بیش از 6000 اثر 
باستانی از موزه »رقه« در زمان اشغال داعش ، اظهار 
داشــت که بخش اعظم این آثار از طریق ترکیه به 

سایر مناطق جهان فرستاده شده است.
حضور داعشی های ازبک در سوریه

»عثمان خان علیموف« مفتی اعظم ازبکستان 
و رئیس شورای اداره مسلمانان این کشور، دوشنبه 
طی یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت: براساس 
آمارها، ۳000 شــهروند ازبک در صفوف گروه های 
تروریســتی در عراق و سوریه حضور دارند و )علیه 
نظامیان این دو کشــور(می جنگند و باید آنها را به 

کشور)ازبکستان( بازگردانیم.
وی به انتقال ۱۵6 تروریســت ازبکی از اردوگاه 
»الهول« سوریه )محل نگهداری خانواده های عناصر 
داعش( به ازبکستان اشــاره کرد و گفت: این افراد 
9 خردادماه با پرواز ویژه عازم ازبکســتان شده اند 
و عملیات بازگرداندن ســایر تروریست ها نیز ادامه 

خواهد داشت.
 در زمان آغاز بحران ســوریه در ســال 20۱۱،

تا کنون هزاران تروریست از جمهوری های روسیه و 
از طریق مرزهای ترکیه به سازمان های تروریستی 

سوریه پیوسته اند.

میراث شوم آمریکا و داعش

10 هزار منطقه باستانی سوریه تخریب و یک میلیون اثر باستانی دزدیده شده است

تعداد دروغ های رئیس جمهور آمریکا 
از مرز 10 هزار گذشت

روزنامه »واشنگتن پست« در جدیدترین گزارش خود با 
عنوان »همه ادعاهای دروغ ترامپ« نوشته او به رکورد روزی 
 12 دروغ رســیده و طبق محاسبات این روزنامه در مجموع

10 هزار دروغ گفته است.
روزنامه »واشنگتن پست« از زمانی که ترامپ در سال 20۱6 به 
عنوان رئیس جمهور در کاخ سفید مستقر شد سامانه حقیقت یابی را 
در مورد اظهارات و ادعاهای ترامپ راه اندازی کرده است. به نوشته این 
روزنامه آمریکایی، در زمان شروع این طرح که در ابتدا مختص صد 
روز نخست ریاست جمهوری ترامپ بود، او به طور میانگین هر روز 
نزدیک به پنج دروغ می گفت اما هر چقدر که از حضور ترامپ در کاخ 
سفید می گذشت، میانگین ادعا های کذب او نیز باال و باالتر می رفت 
و به رکورد ۸ دروغ در هر روز رســید. حاال واشنگتن پست گزارش 
تازه ای را با این عنوان نوشته: »یک سال فریبکاری بی سابقه: ترامپ 
سال 20۱۸ به طور متوسط در هر روز، ۱۵ ادعای کذب مطرح کرد«.

داده های آماری جدید این روزنامه نشــان می دهد رئیس جمهور 
آمریکا از زمان ورود به کاخ ســفید تاکنون بیش از ۱0 هزار ادعای 
دروغین، یعنی روزانه ۱2 دروغ به زبان آورده است. به گزارش باشگاه 
خبرنــگاران، داده های آماری »فکت چکرز« ایــن روزنامه که همه 
اظهارات و گفته های رئیس جمهور آمریکا را تجزیه و تحلیل می کند، 
نشــان می دهد او در مدت ۸69 روز ریاست جمهوری اش، ۱0۷96 

ادعای دروغین و نادرست مطرح کرده است.
در واقع رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 26 آوریل)6 اردیبهشت( از 
تعداد ۱0 هزار ادعای دروغین فراتر رفت. حدود یک پنجم این ادعا های 
دروغین در ارتباط با مســئله مهاجرت است. همچنین پرتکرارترین 
ادعای کذب که رئیس جمهور آمریکا به زبان رانده به خصوص از زمان 
تعطیلی دولت آمریکا، مربوط به دیوار مرزی مکزیک بوده که او همیشه 
مدعی شده این دیوار در حال ساخته شدن است. ادعا های دروغین 
ترامپ در ارتباط با تجارت و تحقیقات مربوط به دخالت ادعایی روسیه 
در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم ۱0 درصد کل دروغ هایش 
را شامل می شود. به نوشته سی ان ان، رئیس جمهور آمریکا به طور 
روزانه ۱2 بار دروغ می گوید؛ که این تعداد بیشــتر از تعداد دفعاتی 
است که بیشتر آمریکایی ها دستان خود را در یک روز می شویند. بر 
اســاس داده های یک مؤسسه امور خدماتی آمریکا، فقط ۵0 درصد 

آمریکایی ها دستان خود را روزانه بیش از ۱0 بار می شویند! 

آتش و خون در هائیتی 
مردم رئیس جمهور را نمی خواهند

هزاران نفر در »پرتوپرنس« پایتخت هائیتی طی روزهای 
گذشــته با برپایی تظاهرات ضد فســاد خواستار استعفای 

»جوونل مویس« رئیس جمهور این کشور شدند. 
طی تظاهرات دو روز گذشته این کشور آمریکای التین 2 معترض 
کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند. در اعتراضات روزهای گذشته 
معترضان جاده ها را بستند و با پرتاب سنگ و آتش زدن الستیک های 
خودرو با پلیس ضد شــورش درگیر شدند. معترضان با برپایی یک 
اعتصاب سراسری و همچنین بستن خیابان ها در پایتخت خواستار 
استعفای رئیس جمهور شدند. رئیس جمهور هائیتی از سوی معترضان 

به سوءاستفاده مالی متهم شده است.

خوابیدن نمایندگان کنگره آمریکا 
در دفاتر کار ممنوع می شود

نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا الیحه ای را برای 
جلوگیری از خوابیدن قانونگذاران در دفتر کارشان به این مجلس 
ارائه کرده اســت. گویا این چرت زدن های وسط روز در مجلس 
نمایندگان آمریکا تبدیل به یک معضل در این کشور شده است.
خوابیــدن نمایندگان آمریکا در کنگره این کشــور ظاهرا تبدیل به 
معضلی برای این کشور شده طوری که »کاتلین رایس«، نماینده دموکرات 
این کشور را واداشته تا الیحه ای را برای توقف این وضع ارائه کند.  وی  
متممی را بر بســته تخصیص بودجه مطرح کرده که مربوط به بودجه 
اقدامات شاخه مقننه می شود و می تواند قانونگذاران را از استفاده از دفتر 

کار خود برای خواب منع کند.
 بر اساس این گزارش بسیاری از قانونگذاران در سال های اخیر برای 
کاستن از هزینه های اجاره در واشنگتن، در دفتر کار خود خوابیده اند. 
شمار دقیق این افراد مشخص نیست اما تخمین زده می شود که تعداد 
آن ها به ده ها نفر برسد. برخی قانونگذاران آمریکایی از جمله »رایس«، اما 
معتقدند که چنین کاری این افراد را در وجهه نامناسبی قرار می دهد و 
باید این وضع هر چه زودتر  متوقف شود. رایس گفته، از برخی کارکنان 
این دفاتر شنیده است که صبح زود قانونگذاران مرد را در حال راه رفتن 

با تی شرت و شلوار کوتاه راحتی در سالن محل کارشان دیده اند.
 به گزارش ایســنا رایس در مصاحبــه ای می گوید: »چنین چیزی 
مناســب نیســت. فکر نمی کنم برای اعضای کنگره مناسب باشد که از 

دفتر خود به عنوان محل اقامت شخصی استفاده کنند«. 
سوء استفاده جنسی

وی همچنین با اشاره به اتهامات مطرح شده علیه برخی قانونگذاران 
مرد درباره آزار جنسی هشدار داد که استفاده از دفتر کار به عنوان محل 
زندگی و اتاق خواب می تواند کارمندان را در شرایط نامناسبی قرار دهد 

و فضا را برای سوء استفاده جنسی از کارمندان آماده تر کند.
این نخســتین بار است که رایس چنین متممی را در خصوص این 
الیحه بودجه مطرح کرده اســت. این بسته بودجه برای نخستین بار در 
یک دهه اخیر اصالح بودجه هزینه های زندگی را برای اعضای کنگره در 
نظر گرفته است.این قانونگذار دموکرات ضمن حمایت از اصالح 4۵00 
دالری تامیــن هزینه های زندگی قانونگذاران، آن را برای رفع مشــکل 
خوابیدن آنان در دفتر کارشان الزم دانسته است. برخی قانونگذاران دیگر 
نیز با اشاره به اینکه خوابیدن در دفتر کار نقض اخالقیات است، این کار 

را استفاده از منابع دولتی برای اهداف شخصی دانسته اند.

پیونگ یانگ هشدار داد
سیاست های خصمانه آمریکا توافق سنگاپور را 

به کاغذی بی ارزش تبدیل می کند
پیونگ یانگ با صدور بیانیه ای، به آمریکا هشدار داد که 
اگر از سیاست های خصمانه خود علیه کره شمالی دست بر 
ندارد، توافق میان دو کشور در سنگاپور، به کاغذ پاره تبدیل 

خواهد شد.
در بیانیه پیونگ یانگ، که خبر گزاری رســمی کره شمالی)کی. 
ســی. ان. ای( دیروزآن را منتشر کرد، به آمریکا هشدار داده شد که 
اگر از سیاست های خصمانه خود دست برندارد، توافقات سال گذشته 
میان پیونگ یانگ و واشــنگتن در نشست سنگاپور، ممکن است به 

کاغذ پاره تبدیل شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کره شمالی دراین بیانیه همچنین 
هشدار داد که ممکن است کل روند مذاکرات با واشنگتن را متوقف 
کند... سیاست های یک جانبه و مغرورانه آمریکا بر روی جمهوری خلق 

کره، هرگز جواب نخواهد داد.
در این گزارش آمده است، بیانیه چهار بخشی امضا شده توسط 
»دونالد ترامپ« و »کیم جونگ اون« در ۱2 ژوئن)2۱ خرداد( سال 
گذشته، که بر همکاری تاکید داشت، »اکنون درخطر تبدیل شدن 
به یک مشــت کاغذ خالی است، زیرا آمریکا چشم هایش را بسته و 

اجرای آن را نا دیده می گیرد.
به اعتقاد کارشناسان، کاخ سفید اصوال از مذاکره به عنوان ابزاری 
برای تحمیل سیاست های امپریالیستی ، کسب منافع یکجانبه و مطیع 

کردن طرف مقابل، استفاده می کند.
در بحبوحه ناآرامی ها

انقالبیون سودان »عبداهلل حمدوک« را 
برای نخست وزیری معرفی کردند

سرویس خارجی-
انقالبیون سودانی روز گذشته ضمن معرفی نخست وزیر 
پیشنهادی خود و افرادی برای عضویت در شورای انتقالی، 
تاکید کردند آینده کشورشان باید در دستان خود مردم باشد 

نه کودتاچیان نظامی.
روز گذشته توده مردم سودان که دیگر از وضعیت موجود کشورشان 
به ســتوه آمده و می خواهند برای همیشــه از شر دخالت های »شورای 
نظامی« و سعودی ها رها شوند، در بحبوحه اعتراض های خود، »عبداهلل 
حمدوک« را برای نخســت وزیری پیشنهاد دادند. وی پیش از این وزیر 
امور مالی سودان بود. انقالبیون سودان همچنین پیش از این بارها اعالم 
کرده بودند تا برگزاری انتخابات در کشــور و شکل گیری یک حکومت 
دموکراتیک، اعضایی از نهاد های مدنی هم باید در شورای نظامی حضور 
داشــته باشند. برخی خبرها حاکی از اعالم اسامی ۸ نفر است که البته 

هنوز جزئیات این خبر اعالم نشده است. 
این تحوالت در حالی اســت که شــورای نظامی ســودان با فرمان 
ریاض همچنان مشغول قتل عام متحصنین و معترضین است. بر اساس 
گزارش ها، در ساعات پایانی روز دوشنبه نیروهای امنیتی سودان سه تن 
از رهبران گروه »الحرکهًْ الشــعبیهًْ لتحریر السودان« )حرکت ملت برای 
آزادی سودان(، به نام های »یاسر عرمان«، »مبارک اردول« و »خمیس 

جالب« را به سودان جنوبی تبعید کردند.
گفتنی اســت تنش ها در سودان هفته گذشته وارد شرایط جدیدی 
شــد و »عبدالفتاح البرهان« رئیس این شــورای نظامی پس از دیدار با 
محمد بن سلمان در حاشیه اجالس مکه و بازگشت به سودان، آتش را 
بر روی مردم بی گناه کشــورش گشود. ۱۱۸ نفر هنگامی که در یکی از 
میدان های خارطوم تحصن کرده بودند جان خود را از دست دادند. آمار 
قربانیان بر اساس گزارش های غیر رسمی ۵00 نفر هم اعالم شده است. 
مردم سودان هم البته بی کار ننشستند و از روز یکشنبه ، با نافرمانی های 

مدنی به مقابله با شورای نظامی و کودتاچیان پرداختند. 
شورای نظامی اما در اقدامی که بیشتر جنبه سیاسی دارد و ظاهرا به 
نیت انحراف افکار عمومی مطرح شده اعالم کرده که کشتار مردم طبق 
دستور شواری نظامی نبوده و ارتش خودسرانه این کار را انجام داده است. 
شورای نظامی ســودان همچنین در بیانیه خود اعالم کرده با خاطیان 
برخورد و آنها را محاکمه خواهد کرد. ادعایی که دور از واقعیت به نظر 
می رسد چون اعضای شورای نظامی از افسران عالی رتبه ارتش هستند. 

»مثلث شر« 
امروز تقریبا هیچ اختالفی بین کارشناسان سیاسی در اینکه امارات 
و عربستان آتش بیار معرکه سودان هستند وجود ندارد. در وجود ارتباط 
تنگاتنگ بین شورای نظامی سودان و این دو کشور ثروتمند عربی همین 
بس که، بخش قابل توجهی از نیروهای ائتالف ســعودی که مشــغول 
کشتار مردم بیگناه یمن هستند، سودانی اند. روزنامه آمریکایی نیویورک 
تایمز به شخصیت »محمد حمدان حمیدتی«، نایب رئیس شورای نظامی 
سودان پرداخته و نوشته اوست که از ناحیه این شورا ارتباط تنگاتنگی با 
عربستان و امارات دارد. این روزنامه آمریکایی سپس با انتشار مستنداتی 
از برخی کانال های حمایتی عربستان و امارات از نیروهای واکنش سریع 
شــورای نظامی در این کشور اعالم کرده که رهبران عربستان و امارات 
حمایت های مالی و تبلیغاتی گسترده ای را به نیروهای »واکنش سریع« 

سودان داده اند و دستوراتی را نیز به او ابالغ کرده اند.
 این در حالی اســت که »حمیدتی« یکی از متهمان جنایت کشتار 
جمعی در دارفور نیز به شــمار می رود. گزارش مذکور در عین حال به 
استقرار خودروهای زرهی اماراتی در خیابان های خارطوم اشاره می کند که 
زیر نظر نیروهای واکنش سریع شورای نظامی این کشور فعالیت می کنند. 


