
عبدالمهدی:حشدالشعبی
برایآزادیعراقخونهادادهاست

نخســت وزیر عراق ضمن تجلیل از فداکاری های 
حشد الشعبی در نبرد با داعش و آزادسازی این کشور، 
تاکید کرد که حشد الشــعبی، بخشی جدایی ناپذیر از 

نیروهای مسلح عراق است.
»عــادل عبدالمهدی« طی یک کنفرانــس خبری اظهار 
داشت: حشد الشعبی نیرویی فداکار بوده و خون )نیروهای( آن، 

به آزادسازی عراق کمک کرده است. 
وی افــزود: مــا اجرای دســتور دولتی دربــاره نیروهای 

حشد الشعبی را بر اساس منافع عمومی آغاز کرده ایم، همه این 
نیروها بخشی جدایی ناپذیر از نیروهای مسلح عراق هستند.

نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دوشنبه 
۱۰ تیر فرمانی ۱۰ بندی را درباره حشد الشــعبی صادر کرده 

است.
در پی صدور این فرمان، رسانه های آمریکایی- سعودی با 
ذوق زدگی، از انحالل حشدالشــعبی حرف زده بودند. اما این 

جنجال خبری با خبرهای تکمیلی از عراق، فرو خوابید.
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واشنگتن:کرهشمالیبایدبهطورکامل
خلعسالحشود

ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته کشــورش 
خواســتار»توقف فوری« برنامه هسته ای کره شمالی، و 
خلع سالح کامل این کشور است و این مرحله، هرگز به 

معنای به ثمر نشستن فرایند نیست!
»مورگان اورتاگوس«،  سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز 
سه شنبه طی یک کنفرانس خبری راجع به موضوع کره شمالی 
به سؤال خبرنگاران پاسخ داد: »شما می دانید که متوقف کردن 
برنامه هرگز به معنی به ثمر نشستن فرآیند نیست. این کار هرگز 

پایان فرآیند خلع ســالح هسته ای نیست.« وی در ادامه عنوان 
کرد: »این حرکت صرفا چیزی است که ما امید به انجام شدنش 
در همان آغاز فرآیند را داریم. اما من فکر نمی کنم دولت آمریکا 
هرگز متوقف شدن برنامه هسته ای کره شمالی را به عنوان هدف 
پایانی تعیین کرده باشد.« این اظهارات در حالی مطرح می شوند 
که، »استفن بیه گون«، نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی 
قرار است طی روزهای آینده با همتایی از کره جنوبی خود دیدار 

و درباره مذاکراه با کره شمالی، گفت و گو کند.

درخواست نماینده ویژه سازمان ملل 
برای بازجویی از بن سلمان به جرم قتل خاشقجی

نماینده ویژه سازمان ملل در امور اعدام های فرا قانونی با 
تاکید بر اینکه  عربستان در قتل خاشقجی، جهان را با خود 
همدست کرده است  بار دیگر خواستار تحقیق از بن سلمان 

ولیعهد سعودی در مورد این قتل شده است.
با وجود گذشت بیش از 9 ماه از قتل وحشیانه جمال خاشقجی 
روزنامه نگار منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در اسالمبول، 
نه تنها عامالن این جنایت محاکمه نشده اند بلکه محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی به عنوان متهم اصلی تحت هیچ فشار رسمی قرار 
نگرفته و به لطف حمایت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، 

آزادانه در حال سفر به کشورهای مختلف است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری آناتولی، 
»اگنــس کاالمارد«، نماینده ویژه ســازمان ملل در امور اعدام های 
فراقانونی با اعتراض به چنین وضعی اعالم کرده، عربستان در نقض 
عدالت در پرونده مربوط به قتل جمال خاشــقجی، جهان را با خود 
همدست کرده است...ریاض آزادی بیان را نقض، روابط کنسولی را 
تهدید و در منافع جامعه بین المللی مداخله کرده اســت... بسیار 
ناراحــت کننده اســت که تاکنون واکنش بیــن المللی اندکی، به 
صورت قانونی، سیاسی یا دیپلماتیک، نسبت به این مسئله صورت 

گرفته است.«
بن سلمان خاشقجی را کشت

کاالمارد تاکید کرد جمال خاشقجی توسط عوامل دولت عربستان 
که همه امکانات را برای ارتکاب به این جنایت آماده کرده بودند به 
قتل رســید. وی همچنین بیان داشت که قتل خاشقجی درواقع بر 
عهده دولت عربستان است. براساس آنچه در گزارش کاالمارد آمده، 
مجازات مربوط به قتل خاشقجی باید در رابطه با ولیعهد عربستان 
و اموال شــخصی وی در خارج اعمال شــود. کاالمارد در ادامه این 
گزارش خاطرنشــان کرده که ریاض باید در مقابل افکار عمومی از 
خانواده قربانی عذرخواهی کرده و دیه وی را به خانواده اش بپردازد 

اما او حتی حاضر به عذرخواهی هم نشده است.
نماینده ویژه تحقیقات سازمان ملل در زمینه اعدام های فراقانونی 
پیش از این نیز گزارش خود در خصوص قتل جمال خاشقجی را به 
شورای حقوق بشر در ژنو ارائه کرده بود. پیشتر شورای حقوق بشر 
سازمان ملل به این نتیجه رسید که قتل جمال خاشقجی یک اقدام 
غیرقانونی با قصد قبلی بوده و مقامات بلند پایه عربســتان در این 
باره مســئولند. در این گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهان 
آن شد که تمامی کسانی که در این ارتباط نقش داشته و شناسایی 
شــده اند، مسئولیت خود را بپذیرند. نماینده ویژه تحقیق سازمان 
ملل همچنین گفته محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، باید برای 

قتل خاشقجی مورد بازجویی قرار گیرد.

حماس: نباید سوریه را رها می کردیم
درهای این کشور همیشه روی فلسطینی ها باز بود

عضودفتر سیاسی جنبش حماس، خروج سران و اعضای 
این جنبش از سوریه در سال 2011 را اقدامی نادرست دانست 
و گفت که حماس در صدد تقویت مجدد روابط با دمشق است.

»محمود الزهار« اظهار داشــت: فکر می کنم تالش هایی برای 
ازســرگیری روابط میان حماس و سوریه در جریان است... »بشار 
اســد« رئیس جمهور ســوریه، قبل از بحران، همه دِر ها را به روی 
ما باز کرده بود، در ســوریه رفت و آمد داشتیم، همان گونه که در 
فلسطین می آمدیم و می رفتیم. ناگهان و در پی بحران سوریه، این 
روابط فروپاشید. شایسته این بود که سوریه را رها نمی کردیم و له 

یا علیه آن، اقدامی نمی کردیم.
الزهــار ســپس تأکید کــرد، روابط میان حماس و ســوریه با 
ریاست جمهوری »بشار اسد« به مرحله واقعا پیشرفته ای رسیده بود... 
زمانی که در ســال ۲۰۰۶ وزیر خارجه فلسطین )دولت حماس در 
غزه( بوده ام، در داخل دفتر بشاراسد )طی دیدار با او( تصمیم های 
مهمی گرفته شــده که از جمله آنها، استقبال از آوارگان فلسطینی 
در مرز های اردن و عراق بوده است و بشار اسد لحظه ای در برآورده 

کردن درخواست من، تردید نکرده بود.
این عضو حماس گفت: سوریه درهایش را نه تنها به روی حماس، 
بلکه به روی تمام گروه های فلسطینی باز کرده بود و ما باید حرف 

حق و راست را بگوییم، حتی اگر به مذاق عده ای خوش نیاید.
الزهار ادامه داد: زمانی که برخی کشور های خلیج )فارس( اسرائیل 
را تأیید می کنند، چه چیزی مانع همکاری میان کشور های اشــغال 

شده )فلسطین، سوریه و لبنان( می شود؟
در پی اخراج برخی از رهبران حماس توسط اردن در سال ۱999، 
دولت ســوریه از آنها استقبال کرده بود. اما با آغاز جنگ سوریه در 
ســال ۲۰۱۱، برخی از رهبران حماس سوریه را ترک کرده و دفتر 
این جنبش را نیز در دمشــق بسته اند. این اقدام حماس، نارضایتی 

مقامات دمشق را به دنبال داشته است.
عالوه بر الزهار، دیگر رهبران حماس نیز بر عزم این جنبش برای 

ازسرگیری روابط با سوریه تاکید کرده اند.
آمریکا: در سوریه می مانیم

»جیمز جفری« فرســتاده ویژه آمریکا در ســوریه، بعدازظهر 
سه شــنبه وارد پایگاه نظامیان تروریست آمریکایی در میدان نفتی 

»العمر« واقع در شرق دیرالزور )شرق سوریه( شد.
 وی در جریان نشســتی، اعالم کرد که نیروهای آمریکایی در 

شمال شرق سوریه باقی خواهند ماند.
فرستاده ویژه آمریکا همچنین ادعا کرد: آمریکا در صدد جذب 
نیروی زمینی کشورهای ائتالف است، تا با گروه تروریستی داعش 
مبارزه کنند! جفری در حالی صحبت از مبارزه با داعش می کند که 

این گروه تروریستی تقریبا در سوریه ریشه کن شده است.
تصمیم انگلیس و فرانسه

یک مقام وابســته به دولت آمریکا به »فارین پالیســی« گفت: 
انگلیس و فرانسه که نیروی زمینی در سوریه دارند، متعهد به افزایش 

۱۰ تا ۱۵ درصدی نیروهای خود در این کشور شده اند.
به گزارش ایســنا، عالوه بر این دو کشــور، ایتالیا نیز در آستانه 
تصمیم گیری اعزام نیروی بیشتر به سوریه قرار دارد و چند کشور 
حوزه بالکان و بالتیک هم با اطمینان تقریبی قرار است تعداد کمی 

از سربازانشان را بفرستند.
درخواست پرداخت غرامت

دیده بان حقوق بشر از ائتالف بین المللی مدعی مقابله با داعش 
به رهبری آمریکا خواست، به قربانیان غیرنظامی حمالت این ائتالف 

در سوریه، غرامت پرداخت کند.
دیده بان حقوق بشــر در ادامه بیانیه خود آورده است: بازپرسان 
مستقل اعالم کرده اند که از سپتامبر ۲۰۱۴ تاکنون، دست کم ۷۰۰۰ 

غیرنظامی در عراق و سوریه کشته شده اند.
طبق اعالم دیده  بان حقوق بشر، علیرغم پایان یافتن جنگ علیه 
داعش، اما همچنان درد و رنج غیرنظامیان متضرر از حمالت ائتالف 

بین المللی ادامه دارد.

هشدارهای بین المللی به فرانسه 
درباره همدستی با جنایات آل سعود در یمن

سرویس خارجی-
دست کم 19 ســازمان غیردولتی بین المللی درباره همدستی 
فرانســه با رژیم ســعودی و امارات در تجاوز علیه ملت یمن، به 

پاریس هشدار دادند.
کشتار وحشیانه مردم یمن توسط عربستان و امارات در ۵۰ ماه گذشته 
باعث ایجاد اجماعی در سطح جهان علیه این رژیم و متحدانش شده است. 
در این راستا سازمان های حقوق بشری با ابزار افشاگری و رسانه، فشار زیادی 
بر کشورهایی که تسلیحات این کشتار را تامین می کنند وارد کرده اند. به 
گزارش ایسنا، ۱9 سازمان غیر دولتی بین المللی در پیامی خطاب به پارلمان 
فرانسه نسبت به خطر همدست شدن این کشور در جنگ علیه مردم یمن 

در صورت تداوم فروش سالح به عربستان و امارات هشدار دادند. 
این ســازمان ها از نمایندگان پارلمان فرانسه خواستند به وظیفه خود 
مبنی بر کنترل اقدامات دولت عمل کنند و اطمینان یابند که فرانســه با 
ادامه صادرات سالح به عربستان و امارات تعهدات بین المللی خود را نقض 
نمی کند. ســازمان های مذکور در ادامه تأکید کردند، عربستان و امارات در 
رأس ائتالف نظامی قرار دارند که مســئول نقض خطرناک و سیستماتیک 
قانون انســانی بین المللی علیه غیرنظامیان یمنی است. از جمله مهم ترین 
سازمان هایی که این نامه سرگشاده را برای نمایندگان پارلمان فرانسه ارسال 
کرده اند؛ ســازمان دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی اتحادیه های 

حقوق بشر وعفو بین الملل هستند.
در همین راستا، قرار است فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه با حضور در 
کمیسیون دفاعی پارلمان کشورش درباره صادرات سالح فرانسه گزارشی ارائه 
دهد. فرانسه سومین صادر کننده سالح در جهان به شمار می رود و عربستان 
نیز یکی از بزرگترین مشتری های تسلیحات این کشور است. گفتنی است 
به رغم چنین شوهای تبلیغاتی از سوی متحدان غربی آل سعود، هیچ گاه 
حمایت ها از این رژیم عمال قطع نشــده اســت. دلیل این امر هم دالرهای 
نفتی سعودی است. در همین رابطه و درباره پرونده خاشقجی نماینده ویژه 
سازمان ملل با ابراز تاسف اعالم کرده، آل سعود کشورهای زیادی را با خود 
همراه کرده است طوری که پرونده خاشقجی کامال به حاشیه رفته است.

خروج نظامیان امارات
پس از آنکه امارات خروج بخشی از نیروهای خود از یمن را رسما تایید 
کرد، گاردین طی گزارشی نوشت امارات متحده عربی مواضع خود در یمن 
را به مزدوران خارجی و شبه نظامیان محلی طرفدار امارات واگذار می کند. 
گزارش ها حاکی  است امارات طی حضور اشغالگرانه و متجاوزانه خود در یمن 
حدود 9۰ هزار یمنی را آموزش نظامی داده است. گفته می شود هنوز ۱۰ 
هزار ســرباز سودانی در یمن حضور دارند. این سربازان در استخدام ارتش 
امارات هستند و پول خود را مستقیما از دولت این کشور دریافت می کنند. 
پس از انتشــار گزارش هایی درباره عقب نشینی نظامی امارات از یمن طی 
هفته های اخیر، دولت امارات از »بازبینی استراتژی« در شهر ساحلی الحدیده 
و آنچه آن را عقب نشینی تاکتیکی! از شهرهای دیگر در یمن توصیف کرد، 
خبر داد. این روزنامه افزود، این عقب نشینی لحظه حساسی در جنگ داخلی 
چهار ســاله در یمن به شمار می رود. به گزارش تسنیم، روزنامه گاردین در 
ادامه به ادعاهای امارات اشاره کرد مبنی بر این که نیروهای باقیمانده امارات 
در یمن بر تالش ها در راســتای مبارزه با تروریسم، به جای انصاراهلل علیه 
داعش و القاعده، متمرکز خواهند شد. در این گزارش آمده: امارات به حمایت 
از جنبش جدایی طلب در یمن ادامه خواهد داد. تحلیلگران تأکید کردند که 
عقب نشینی امارات به تضعیف توانمندی های نظامی عربستان در یمن منجر 
خواهد شد و همین امر فشارها به ریاض را جهت قبول راه حل سیاسی به 

جای راه حل نظامی افزایش می دهد.
دادستانی فرانسه خواستار شد

6 ماه حبس تعلیقی برای خواهر بن سلمان
به اتهام ضرب و شتم یک کارگر در پاریس

دادگاه فرانسه قصد دارد خواهر بن سلمان ولیعهد سعودی را 
به خاطر کتک زدن یک کارگر به 6 ماه حبس تعلیقی محکوم کند.

شاهزاده های سعودی چه در داخل و چه در خارج از کشور همواره به کتک 
زدن کارگرها مشهور بوده اند. بارها در کشورهای خارجی این مسئله اتفاق افتاده 
و کارگرهای زیاد توسط شاهزاده های تن پرور سعودی مورد ضرب و شتم قرار 
گرفته است. یکی از این شاهزاده ها خواهر بن سلمان ولیعهد سعودی است. 
به گزارش فارس، دادگاهی در فرانســه در تالش است »حصه بنت سلمان« 
خواهر »محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی را به شش ماه حبس تعلیقی 
محکوم کند. به نوشــته خبرگزاری »رویترز«، جلسه دادگاه روز سه شنبه به 
طور غیابی انجام شده است چرا که بنت سلمان حاضر نشده در دادگاه حضور 
یابد. دادستانان فرانسوی اعالم کرده اند وقتی«حصه بنت سلمان«، تنها دختر 
پادشاه عربستان دیده که یک لوله کش در امالک خاندان سعودی در پاریس 
از او عکس می گیرد، خشمگین و نگران شده است که از این عکس ها برای 
آسیب رساندن به خاندان سلطنتی عربستان استفاده شوند و گفته می شود 

حصه به محافظ خود دستور داده که به این لوله کش حمله کند.
البته روایت دیگری نیز وجود دارد که قربانی را یک طراح دکور معرفی 
می کند. بر اساس گزارش های منتشر شده در فرانسه، »اشرف عید« طراح 
دکوراســیون داخلی مصری األصل دارای تابعیت فرانسوی به پلیس گفته، 
مشغول عکس برداری از اتاقی بوده که باید تزئین می شده، اما بنت سلمان 
وی را به تالش برای عکس برداری مخفیانه و فروش آنها به رسانه ها متهم 
کرده و به محافظش دستور داده این طراح فرانسوی را کتک بزند. به گفته 
این طراح دکوراسیون، محافظ بنت سلمان وی را به شدت کتک زده و او 
را مجبور کرده که زانو بزند و پای این شاهزاده سعودی را ببوسد. وی چند 
ســاعتی هم در این ســاختمان گیر افتاده بوده و نهایتاً تنها پس از ضبط 

وسایلش، به او اجازه داده اند ساختمان را ترک کند.
دادســتان این پرونده از دادگاه درخواست کرده شاهزاده سعودی را به 
شــش ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۵۰۰۰ یورو جریمه و محافظ او را نیز 
به هشت ماه حبس و پرداخت ۵۰۰۰ یورو جریمه محکوم کند. با توجه به 
روابط خوب بن ســلمان با فرانسه و توجه ویژه دولت ماکرون به دالرهای 
ســعودی، برخی معتقدند کمی بعید به نظر می رسد پاریس اجازه برخورد 

با »بنت سلمان« را بدهد.

شهر شیعه نشــین کادونا در نیجریه روز 
سه شــنبه برای چندمین بار متوالی، شاهد 
تظاهرات هزاران معتــرض به بی توجهی و 
بی مسئولیتی سران دولت این کشور در قبال 
وضعیت جسمانی شیخ »ابراهیم زکزاکی« بود. 
برغم آرام بودن این راهپیمایی ارتش نیجریه 

مردم را به گلوله بست. 
همزمان با نگرانی های فراوان پیرامون وضعیت 
سالمت شــیخ »ابراهیم زکزاکی«، رهبر شیعیان 
نیجریه، روز ســه شنبه تظاهراتی در این کشور و 
در حمایت از زکزاکی و همسر ایشان برگزار شد. بر 
اساس گزارش ها، ساعاتی پس از آغاز این راهپیمایی 
آرام، ارتش نیجریه به سمت معترضین شلیک کرد 
و مردم را به خاک و خون کشید. گزارش های اولیه 
شهادت دو تن از معترضان را تایید کرده. یکی از 
شهدا نوجوانی ۱3 ساله است. حامیان زکزاکی، رهبر 
»جنبش اسالمی نیجریه« در این دور از اعتراضات 
ضمن حمل دست نوشته هایی، به ادامه بازداشت 

غیرقانونی اعتراض کرده و خواســتار آزادی فوری 
زکزاکی  شده بودند. بر اساس شنیده ها، نیروهای 
امنیتی نیجریه همچنین در این تظاهرات، حداقل 
۴۰ نفر معترضان را دستگیر کردند. با وجود انتشار 

تصاویری از مجروحین، آمار دقیقی از شــمار آنها 
اعالم نشده است.

زکزاکــی از آذرمــاه ۱39۴ و به دنبال یورش 
سخت نیروهای ارتش و پلیس به اقامتگاه وی در 

ایالت »کادونا« در شمال نیجریه در بند زندان های 
نیجریه اســت. او که چهار فرزند پســر خود را در 
جریان این یورش از دست داده هنوز حاضر نشده 
در برابر رژیم تحت کنترل ســعودی ها در نیجریه 

کوتاه بیاید.
 روز گذشــته، »مرضیــه هاشــمی«، مجری 
آمریکایی و مسلمان شده پرس تی وی، در گفت و گو 
با خبرنگار ما )که متن کامل آن به زودی منتشــر 
می شــود( ضمن اعالم اینکه وی کمپین هایی را 
علیه جنایت دولت نیجریه به راه انداخته از جامعه 
اســالمی خواست تا نسبت به این موضوع واکنش 
قاطع تری داشــته باشند. هاشــمی همچنین از 
حمایت های کورکورانــه آمریکا و پادوهای آنها از 
جمله سعودی در موضوع زکزاکی به شدت انتقاد 
کرد و گفت: »آن ها فکر می کنند با زندانی کردن 
زکزاکی می توانند تفکرات اسالم حقیقی را در بند 
بکشند. حال آنکه تفکرات اسالم حقیقی با سرعت 

بسیار زیاد در حال گسترش و پیشروی است«.

ارتش نیجریه تظاهرات حامیان شیخ زکزاکی را 
به خاک و خون کشید

سرویس خارجی-
در حالی که ترامپ هر روز برای سایر کشورها 
شــاخ و شانه می کشــد و مرتب از روی میز بودن 
گزینه نظامی دم می زند امــا منابع خبری در این 
کشــور می گویند، اوضاع در وزارت دفاع آمریکا 
آشفته و درهم است و بسیاری از پست های کلیدی 

این وزارتخانه با سرپرست اداره می شود.
بر اساس گزارش سی ان ان »مارک اسپر« سرپرست 
پنتاگون برای ورود به روند تأیید ســنا از ســمت خود به 
عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا باید کناره گیری کند. 
تا پیش از تائید وی در سنا قرار است، »ریچارد اسپنسر«، 
از مقامات نیروی دریایی ارتش آمریکا سرپرســتی وزارت 

دفاع آمریکا را بر عهده بگیرد. 
به گزارش سی ان ان،  پنتاگون روز سه شنبه تأیید کرد 
مارک اسپر از سمت خود به عنوان سرپرست وزارت دفاع 
آمریکا کناره گیری خواهد کرد. این اتفاق به محض معرفی 
او به سنای آمریکا به عنوان نامزد پست وزارت دفاع صورت 
خواهد گرفت. بر اساس قوانین آمریکا شخصی که به عنوان 
نامزد پست وزارت معرفی می شود نمی تواند در زمان فرآیند 

رای اعتماد سمت اجرایی داشته باشد. 
معرفی »اسپنسر« به عنوان سرپرست جدید پنتاگون 

در حالی صورت می گیــرد که تنها در طول ۶ ماه وزارت 
دفاع آمریکا 3 سرپرســت را تجربه می کند. تا ماه ژانویه 
)دی ماه 9۷( »جیمز متیس« ریاست پنتاگون را بر عهده 
داشــت که در پی بروز اختالف میان او و ترامپ، از سمت 
خود کناره گیری کرد. در پی اســتعفای »جیمز متیس«، 
»پاتریک شــاناهان« به عنوان سرپرست پنتاگون فعالیت 
خود را شروع کرد اما مدت زمان زیادی نگذشته بود که او 
هم گفت قصد ندارد به فعالیت خود در وزارت دفاع ادامه 

دهد.در پی کناره گیری شاناهان، »اسپر« سرپرست وزارت 
دفاع آمریکا شد و حال خبر رسیده که قرار است»اسپنسر« 

موقتا جانشین او شود!
19 سرپرست در پنتاگون!

شبکه تلویزیونی »سی ان ان« اما طی گزارشی درباره 
هرج و مرج در پنتاگون نوشته این جابجایی )معرفی اسپنسر 
به جای اسپر( در حالی صورت می گیرد که همچنان ۱9 
پست رده باالی پنتاگون هنوز مدیر ثابتی ندارند و از سوی 

سرپرست اداره می شوند.این شبکه خبری ماه مارس)اسفند 
9۷( نیز طی گزارشی به موضوع پست های خالی در دولت 
آمریکا پرداخته و در گزارشی با عنوان »کابینه موقت ترامپ 
و دولت خالی از سکنه« نوشته بود که حدود یک چهارم از 
پست ها در دولت ترامپ از سوی »سرپرست موقت« اداره 
می شوند. خبرگزاری فرانسه هم با انتشار گزارشی مشابه با 
 اشاره به این تغییر و تحوالت در وزارت دفاع آمریکا نوشته: 
»اختالف ها در کاخ سفید مانع از انتخاب فردی برای تکیه 
زدن بر کرســی وزارت دفاع آمریکا می شود و این تغییر و 
تحوالت ناگهانی در یکی از بزرگترین ســمت های دولتی 
 آمریکا در حالی اتفــاق می افتد که تنش ها در خاورمیانه 

رو به افزایش است.«
ایــن هرج و مرج و آمــدن و رفتن ها در دولت ترامپ 
کامال روند عادی به خود گرفته چرا که شــمار استعفاها و 
اخراج های دولت ترامپ در طول سه سال گذشته، به عدد 
۴۴ رســیده است. طی این مدت بسیاری از مقامات ارشد 
دولت ترامپ یا استعفا داده و یا برکنار شده اند که در تاریخ 

آمریکا کم سابقه ای است. 
گفتنی اســت آمریکا در چنین شــرایطی خطاب به 
کشــورهای مســتقل می گوید:»همه گزینه ها روی میز 

است.«)!(

آشفتگی در اتاق جنگ آمریکا

سیانان:19پستکلیدیدرپنتاگونباسرپرستادارهمیشود

سرویس خارجی-
در پی افشاگری »دیلی میل« درباره اظهارات 
ضدآمریکایی سفیر انگلیس در واشنگتن، تنش ها 
بین دو کشور به اوج خود رسیده طوری که خبر 
»برگزیت«  اقتصادی  واشنگتن مذاکرات  رسیده، 
 را با لندن لغو کرده است. سفیر انگلیس ترامپ را 

»بی منطق« و »ناکارآمد« خوانده بود.
ابتالی ترامپ به بیماری روانی خودشیفتگی آن هم از 
نوع حاد آن این روزها تبدیل به عاملی در تشدید تنش ها 
بین انگلیس و آمریکا دو متحد قدیمی شده است. ترامپ 
معموالً بدون توجه به عرف دیپلماتیک، واکنش های بسیار 
تندی به هر گونه انتقاد اشخاص از خودش، نشان می دهد 
و در مقابل از کسانی که او را تأیید می کنند با اظهاراتی 

مبالغه آمیز تمجید می کند. 
تا اینکه روزنامه »دیلی میل«  یکشنبه گذشته اعالم 
کرد اســنادی محرمانه از مکاتبات میان سفیر انگلیس 
و دفتر نخســت وزیری این کشــور به دســت آورده که 
نشان می دهد، سفیر انگلیس در این مکاتبات، ترامپ را 
»بی منطق، دمدمی مزاج و ناکارآمد« توصیف کرده است. 
به دنبال این رســوایی، ترامپ هم بیکار ننشست و 
سفیر انگلیس را »بســیار احمق« و عملکرد ترزا می در 
برگزیت را »احمقانه« خواند: »من سفیر را نمی شناسم اما 
به من گفته شده که او بسیار احمق است. به او بگویید که 
آمریکا در حال حاضر در مقایسه با کل دنیا بهترین اقتصاد 
و ارتش را دارد و در هر دو زمینه در حال بزرگ تر، بهتر و 
قوی تر شدن است. ممنون آقای رئیس جمهور!«  ترامپ 

روز ســه شبه نیز در توئیتی نوشت: »سفیر حواس پرتی 
که انگلیس به ایاالت متحده قالب کرده کسی نیست که 
ما از او خوشمان بیاید، آدم بسیار احمقی است. او بهتر 
اســت با کشورش و نخست وزیر ترزا می درباره مذاکرات 
شکست خورده برگزیت صحبت کند و خیلی از انتقادات 

من از نحوه مدیریت آن ناراحت نباشد«.
بر اســاس گزارش ها ترامپ حتی مذاکرات برگزیت 
بــا انگلیس را نیز لغو کرده اســت. یک منبــع آگاه از 

 دولت ترامپ به هفته نامه »واشــنگتن  اگزمینر« گفته، 
»ویلبــر راس« وزیــر بازرگانــی آمریکا، نشســت های 
برنامه ریزی شده با »لیام فاکس« وزیر بازرگانی انگلیس 
را تنها به این دلیل که احتماالً »داروش« )سفیر انگلیس 
در آمریکا( نیز در آن حضور خواهد یافت، لغو کرد. این 
منبع در ادامه افزود که افشــاگری اخیر »شکافی« را در 
کاخ سفید به وجود آورده است که این شکاف همچنان 
رو به بیشــتر شدن می رود. قرار بود نمایندگان آمریکا و 

انگلیس در مذاکرات تجاری خود درخصوص برگزیت، در 
ارتبــاط با موضوعات تجاری مربوط به خروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا که احتماالً 3۱ اکتبر )9 آبان( انجام می گیرد، 
گفت وگو کنند. آخرین خبرها حاکی است، سفر انگلیس 
در آمریکا با تشدید بحران دو کشور، استعفا کرده است.

واکنش انگلیس
»جرمی هانت«، وزیر خارجه انگلیس روز سه شنبه به 
سخنان تند »دونالد ترامپ«، علیه »ترزا می«، نخست وزیر 
و »کیم داروش«، سفیر این کشور در واشنگتن واکنش 
نشان داد. » هانت« در توئیتر، »دونالد ترامپ« را خطاب 
قرار داد و نوشت: »دوستان، با هم صریح صحبت می کنند، 
مــن هم همین کار را انجام دهــم: این اظهارات درباره 
نخست وزیر ما و کشور من توهین آمیز و نادرست هستند.«
هانت در ادامه نوشته است: »شما گفته اید بین آمریکا 
و انگلیس عالی ترین ائتالف برقرار است، من هم با شما 
موافقم، اما متحدان باید با احترام با یکدیگر صحبت کنند، 
همان    رویه ای که ترزا می همیشه در قبال شما پیش گرفته 
است. سفرا توسط دولت انگلیس منصوب می شوند و اگر 
من نخست وزیر شوم، سفیرمان در سمتش باقی خواهد 
ماند«. ســخنگوی ترزا می نیز در پاســخ به توئیت های 
ترامــپ تاکید کرد این دولت انگلیس اســت که تعیین 
می کند چه کسی سفیر باشــد. بر خالف جرمی هانت 
»بوریس جانســون« وزیر خارجه سابق انگلیس و نامزد 
تصدی پست نخست وزیری این کشور از حمایت سفیر 
این کشــور در آمریکا خودداری کرد! ترامپ قبال گفته 

دوست دارد جانسون نخست وزیر انگلیس شود!

در پی افشای پیام های ضدآمریکایی سفیر انگلیس

تنشبینآمریکاوانگلیسبهاوجرسید
واشنگتنازمذاکراتتجاریبرگزیتخارجشد

دســت کم 2 تفنگدار آمریکایی که مامور 
جلوگیری از ورود مهاجران به آمریکا بودند و با 
دریافت پول اقدام به قاچاق آنها به داخل آمریکا 

کرده اند، دستگیر شده اند.
تراژدی مهاجران در مرزهــای آمریکا با مکزیک 
همچنان ادامه دارد. مرگ ۶ کودک در عرض دو ماه، 
وضعیت وخیم بازداشتی ها و تجاوز به هزاران کودک 
در زندان هــای مرزی تنها گوشــه ای از این تراژدی 
است. علی رغم تشدید انتقادهای بین المللی از مواضع 
ضد مهاجرتی دولت ترامپ و وضعیت وخیم کودکان 
بازداشت شده خبرها حاکی از آن است که هزار نظامی 

آمریکایی دیگر در راه استقرار در این مرز هستند.
دیروز اما خبر رسید نیروهای ارتش آمریکا که در 
مرز مکزیک مستقر شــده اند راه تازه ای برای تجارت 
پیدا کرده اند و آن قاچاق مهاجران اســت! بر اســاس 
این گزارش دو »تفنگدار دریایی« این کشور به اتهام 
سودجویی مالی در ازای قاچاق مهاجران دستگیر و به 

مراجع قضایی معرفی شــده اند. به نوشته خبرگزاری 
»اسپوتنیک«، گشت بازرســی اداره مرزبانی آمریکا، 
دو عضو تفنگداران دریایی آمریکا را در آســتانه »روز 
اســتقالل ایالت متحده آمریکا« )چهارم جوالی/ ۱3 

تیرماه( به اتهام کمک کردن به سه مهاجر غیرقانونی 
مکزیکی برای ورود به آمریکا بازداشــت کرده است. 
این تفنگداران قاچاقچی در ازای دریافت پول و کمک 
به سه مهاجر غیرقانونی برای ورود به کالیفرنیا متهم 

شــده و علیه آنها در دادگاه فــدرال کالیفرنیا پرونده 
تشکیل شده است.

طبق متن شــکوائیه ثبت شــده علیه سرجوخه 
»دیوید خاویر ساالزار- کوئینترو« و »بایرون دارنل ال« 
این دو تفنگدار دریایی بازداشت شده متهم هستند که 
به صورت غیرقانونی در انتقال مهاجران از مرز مکزیک 
به آمریکا دست داشته اند. »دارنل ال«، بعد از بازداشت 
اعالم کرد که »کوئینترو« به او پیشــنهاد داده بود، با 
انتقــال مهاجران غیرقانونی به آمریکا، ۱۰۰۰ دالر به 
جیب بزند.گفته می شــود که این دو تفنگدار دریایی 
آمریکا با یک »شماره ناشناس در مکزیک« هماهنگی ها 
برای انتقال ســه مهاجر غیرقانونی به آمریکا را انجام 
داده بودنــد. فعالیت نظامیان آمریکایی در کار قاچاق 
مهاجران، امری مسبوق به سابقه است و پیش از این در 
سال ۲۰۱۷، »جوزف ادموند کلیولند« ۲۵ ساله و عضو 
ارتش این کشور به دلیل قاچاق دو مهاجر غیرقانونی، 

به ۱۵ ماه زندان محکوم شد.

اداره بازرسی آمریکا فاش کرد

تفنگدارانآمریکادرمرزمکزیکمشغولقاچاقمهاجرانهستند

دومین سرپرست وزارت دفاع آمریکا هم می رود


