
سرویس خارجی-
برخی منابع خبری از ورود هزاران نظامی 
هندو به ایالت »جامو وکشمیر« هند همزمان 
با لغــو خودمختاری آن از ســوی دولت این 
کشــور خبر داده و از برخی تحرکات صورت 
گرفتــه در این منطقه مثــل قطع اینترنت و 
دستگیری رهبران مســلمانان به شدت ابراز 

نگرانی می کنند.
وضعیت در کشــمیر برای مســلمانان هر روز 
پیچیده تر می شــود. درســت یک روز پس از اینکه 
اعالم شــد، دولت هند خودمختــاری ایالت »جامو 
و کشــمیر« را لغو و اقدام به اســتقرار نظامیانی در 
خیابان ها کرده، پایگاه خبری »نحو الحریه«، از اعزام 
هزاران ســرباز هندو از مناطق مختلف هند به این 
ایالت  مسلمان نشــین خبر داد و نسبت به در خطر 

بودن جان مسلمانان هشدار داد.
 طبق این گزارش، نظامیان مشغول دستگیری 
رهبران مســلمان منطقه ، قطــع اینترنت و تنگ تر 
کــردن محاصره کرده حتی گردشــگران حاضر در 

محــل را اخراج کرده اند. همه ایــن تحرکات باعث 
بروز نگرانی های جدی درباره سرنوشــت مسلمانان 

کشمیری شده است.

سازمان ملل ورود پیدا کند
با افزایش فشارهای دولت هند بر ایالت کشمیر 
مقامات پاکســتان به این اقدامات اعتراض کردند. 

باشگاه خبرنگاران جوان در این باره نوشته »قریشی«، 
وزیر خارجه پاکستان با نوشتن نامه ای به »گوترش«، 
دبیرکل ســازمان ملل، خواستار مداخله فوری این 
ســازمان شــده اســت. »عمران خان« نخست وزیر 
پاکســتان هم، بنابر گزارش فارس، به لغو وضعیت 
خود مختاری »جامو و کشمیر« واکنش نشان داده و 
این اقدام را »غیرقانونی و خطرناک برای صلح منطقه« 
خوانده است. »عارف علوی« رئیس جمهور پاکستان 
اما خواستار حل مســئله با رجوع به خواست مردم 
کشمیر شده است. به نظر می رسد این اقدامات هند 
با واکنش گروه های مخالف کشمیری روبرو شود، تا 
جایی که حتی احتمال وقوع درگیری  های مسلحانه 
نیز مطرح اســت. این احتمال هــم وجود دارد که 
مسلمانان در سایر مناطق هند به دولت مرکزی این 
کشور اعتراض کنند، که این مسئله می تواند موجب 
افزایش ناامنی در کل هند شــود. از سوی دیگر این 
اقدامات تنش ها بین این کشــور و پاکستان را هم 
قطعا افزایش خواهد داد که در این صورت جهان را 
نگران درگیری این دو قدرت هسته ای خواهد کرد.

عطوان: هدف بعدی انصاراهلل
ممکن است اسرائیل باشد

کارشناس مطرح جهان عرب اعالم کرد که هدف بعدی 
فلسطین اشغالی  است  ممکن  یمن  انصاراهلل  موشک های 
باشد؛ زیرا کسی که دارای موشک های پیشرفته است از 

بمباران اسرائیل تردیدی به خود راه نمی دهد. 
عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم 
با  اشاره به موفقیت جنبش انصاراهلل یمن در حمالت موشکی 
اعالم کرد که بعید نمی دانیم هدف بعدی موشک های انصاراهلل 
بندر »ایالت« و یا »ام الرشــراش« در فلسطین اشغالی باشد؛ 

زیرا کســی که دارای موشــک های بالداری است که با دقت 
بــه اهدافش در ریاض و الدمام اصابت می کند، از بمباران این 
بندر »اســرائیلی« و ایجاد رعب و وحشت در شهرک نشینان 
اســرائیلی تردیدی به خود راه نمی دهد.به گزارش تســنیم 
وی تاکید کرد، شــاید برخی ادعا کنند که ارتش اسرائیل با 
بمباران صنعا و صعده و دیگر شهرها به این حمالت)از سوی 
انصاراهلل( پاسخ خواهد داد که بعید هم نیست ولی باید گفت 

این بمباران نتایج معکوس به همراه خواهد داشت.
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67 درصد آمریکایی ها برای حفظ جانشان
اسلحه حمل می کنند

بر اســاس آمارهای تازه یک موسسه معتبر، حدود 
67 درصد از آمریکایی ها مســلح هســتند تا در برابر 

خطرات از خود دفاع کنند.
پایگاه خبری »یورو نیوز« به بهانه ترورهای نژادپرستانه ای 
که در آمریکا رخ می دهند، ضمن انتشــار گزارشــی به مسئله 
»اســلحه در آمریکا« پرداخته و آمــار و ارقامی را در این مورد 
منتشر کرده است. این گزارش به آمارهای منتشر شده در این 
باره  اشاره کرده و از قول »مؤسسه سالح های کوچک« موسوم 

به »ســاس« در آمریکا، نوشــته: »در آمریکا به ازای هر ۱۰۰ 
نفر ۱۲۰ اســلحه وجود دارد که این رقم در کشور های اروپایی 
بسیار پایین تر است. نتایج این پژوهش نشان داده از کل ۸۵۷ 
میلیون اسلحه ای که در سال ۲۰۱۷ در دست شهروندان جهان 
قرار داشت، حدود ۴۶ درصد آن در اختیار شهروندان آمریکایی 
بوده«. طبق این گزارش پس از آمریکا بیشترین مالکیت اسلحه 
در کشــورهای مونته نگرو، صربســتان و قبرس است. در این 

کشورها به ازای هر ۱۰۰ نفر کمتر از ۴۰ اسلحه وجود دارد.

سرویس خارجی-
با  آلمان  پارلمان  انرژی  رئیس کمیسیون 
از اظهارات قلدرمآبانه آمریکا  انتقاد شدید 
درباره روابط تجاری کشورش با روسیه گفته: 

»ما مستعمره آمریکا نیستیم.«
برای گردن کلفت های مستکبر که به دیگران 
از باال نگاه می کنند و نگاهی اســتعماری به سایر 
کشورها دارند، فرقی بین کشورهای زیر دستشان 
نیست و رهبران آنها همه »بن سلمان« هستند. 
بــرای رئیس جمهــور قلدر آمریــکا تفاوتی بین 
عربستان و آلمان نیست. هر دو گاوهای شیردهی 
هســتند که باید دوشیدشان. آنها باید مطیع نیز 

باشــند وگرنه تنبیه و تحقیر می شوند. آمریکا به 
آلمان دستور داده همکاری گازی با روسیه را قطع 
کند وگرنه تنبیه می شود. دستوری که باعث خشم 

یک مقام آلمانی شده است.
رئیس جمهور آمریکا اخیرا اعالم کرد سرگرم 
بررسی تحریم ها علیه پروژه خط لوله گاز طبیعی 
»نورد استریم ۲« است. سفیر آمریکا در آلمان نیز 
با ارسال نامه ای به مقامات آلمانی دستور توقف این 
همکاری ها را داد. »نورد استریم ۲« خط لوله گاز به 
مسافت ۱۲۲۲ کیلومتر برای انتقال گاز از روسیه به 
آلمان از طریق بستر دریای بالتیک است و ظرفیت 
خط لوله فعلی نورد استریم را دو برابر خواهد کرد. 

بسیاری از سیاستمداران و شرکت های انرژی در 
آلمان از این خط لوله » حمایت« می کنند.

 به گزارش باشگاه خبرنگاران اما رئیس کمیسیون 
انرژی پارلمان فدرال آلمان دیروز با انتقاد شدید از 
تهدید های آمریکا گفته اقدامات تحریمی آمریکا 
تنها متوجه روسیه نیست بلکه آنها در واقع علیه 
اروپایی ها نیز اعمال تحریم می کنند که از جمله 
می توان به شرکت های آلمانی مشارکت کننده در 
 ســاخت خط لوله گازی »نورد استریم۲ « اشاره 

کرد. 
»کالوس اِرنست« که سخنگوی سیاست های 
اقتصادی حزب چپ های آلمان نیز هست در ادامه 

گفته: »بر همین اساس این غیرقابل تحمل است 
که سفیر آمریکا در آلمان به این شیوه، خود را در 

کشور ما درگیر کرده است. 
این اســتنباط و برداشت به وجود آمده است 
که انگار ما یکی از مستعمرات آمریکا هستیم. این 
در حالی است که پیامد این نگاه موجب می شود 
شرکت های آلمانی و در کل، شرکت های اروپایی، 
مشکالت زیادی برای احداث خط لوله گازی نورد 
استریم ۲ پیدا کنند. در واقع آنها با فعالیت خود 
در احداث این خط لوله باید به خروج از بازار آمریکا 
فکر کنند. به همین علت است که این رویه، اصال 

برای ما قابل تحمل نیست«.

پایگاه اینترنتی »میدل ایســت آی« سندی را فاش کرده که 
نشان می دهد عربستان پس از قتل خاشقجی و مالحظه تالش های 
دولت ترکیه علیه سعودی در این پرونده، »طرحی راهبردی« برای 

سرنگونی دولت ترکیه تهیه کرده است.
قتل وحشــیانه »جمال خاشــقجی« روزنامه نگار منتقد ســعودی در 
کنسولگری عربستان در اسالمبول باعث تیره شدن روابط عربستان و ترکیه 
شــده است. دولت ترکیه با پوشــش وسیع رسانه ای این جنایت و انتساب 
آن به »محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی نقش مهمی در فشار جهانی 
بر ولیعهد سعودی داشت. فشارهای بین المللی درباره این جنایت هولناک 
به قدری بر »بن ســلمان« ســنگینی می کرد که به نظر می رسد وی برای 
تخلیه خشــم خود حاضر بوده دست به هر کاری بزند. حاال مشخص شده 
او با مالحظه تالش های ترکیه برای تحت فشار گذاشتن عربستان، تصمیم 

به براندازی دولت اردوغان می گیرد!
پایگاه اینترنتی »میدل ایست آی« با اعالم این خبر نوشته: »عربستان 
طرح راهبردی برای ســرنگونی دولت ترکیه داشــته اســت.« این پایگاه 
اینترنتی سپس با استناد به یک سند محرمانه اماراتی می نویسد: »در پی 
قتل جمال خاشــقجی و پس از صبوری بســیار زیاد محمد بن سلمان در 
مقابل رجب طیب اردوغان اکنون عربســتان اجرای یک طرح راهبردی را 
برای مقابله با دولت ترکیه آغاز کرده است.« برنامه این طرح به طور مفصل 
در یک گزارش محرمانه آمده اســت که بر اساس منبع اطالعاتی آشکار و 
پنهان، امارات متحده عربی، متحد عربستان، آن را تهیه کرده است.باشگاه 
خبرنگاران هم با انتشار همین گزارش افزوده، این گزارش اطالعاتی یکی از 
مجموعه گزارش هایی اســت که مرکز سیاست امارات، اندیشکده مرتبط با 
دولت امارات و دستگاه های امنیتی آن، به صورت ماهانه می نویسد. گزارش 
مذکور با عنوان »گزارش ماهانه درباره عربستان«، تیراژ محدودی دارد و برای 
مقامات بلندپایه امارات تهیه شده است. این گزارش در پایگاه اینترنتی این 
اندیشکده قرار نمی گیرد. یک کپی از آن به دست میدل ایست آی رسیده 
است.در این گزارش این هم آمده که در ماه مه )اردیبهشت-خرداد( در ریاض 
دستوراتی برای اجرای این طرح راهبردی به منظور مقابله با دولت ترکیه 
صادر شده است. هدف ریاض محدود کردن اردوغان و نفوذ منطقه ای ترکیه 
است. هدف این طرح استفاده از همه ابزار های ممکن برای فشار بر دولت 
اردوغان، تضعیف وی و مشغول کردن او با موضوعات داخلی بوده است به 
این امید که او از ســوی مخالفان سرنگون شود یا مشغول مقابله با بحران 
پس از بحران شــود و  اشتباهاتی مرتکب شود که به طور حتم مورد انتقاد 
رسانه ها قرار خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، عربستان، اقتصاد ترکیه 
را هدف قرار خواهد داد، به تدریج به سرمایه گذاری خود در ترکیه خاتمه 
خواهد داد، ســفر گردشگران سعودی به این کشور را کاهش خواهد داد و 
در عین حال مقصد های گردشــگری جایگزینی ایجاد خواهد کرد، واردات 
کاال های ترکیه به عربستان را کم می کند و از همه مهم تر قصد دارد نقش 
منطقه ای ترکیه را در امور اسالمی به حداقل برساند. در این گزارش آمده 
است پس از قتل خاشقجی به دست تیمی از عوامل سعودی در کنسولگری 
این کشور در استانبول، محمد بن سلمان، حاکم واقعی عربستان، تصمیم 
گرفت با ترکیه مقابله کند. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور اردوغان در 
تالش برای لکه دار کردن عربســتان به خصوص شخص ولیعهد این کشور، 
بیش از حد پیش رفت و از زشــت ترین شــیوه در مورد پرونده خاشقجی 
استفاده کرد. در این گزارش آمده است، ریاض به این نتیجه رسیده است 
که اردوغان نتوانست این پرونده را سیاسی و بین المللی کند و اکنون زمان 
تالفی فرا رســیده است. در انتهای این تحلیل آمده است، دولت ترکیه از 
تالش های ولیعهد عربستان برای قطع روابط با این کشور آگاه است و تالش 
می کند با حفظ ارتباط مستقیم خود با پدرش ملک سلمان، با آن مقابله کند.

در پی وقوع انفجارهای مهیب و پی در پی در زاغه مهمات سیبری 
روســیه، هزاران نفر از ساکنین این منطقه از ترس جانشان مکان 

زندگی خود را ترک کردند. 
روز گذشــته تصاویر ویدیویی از انفجارهایی ســهمگین در نقطه ای از 
ســیبری منتشر شد. همزمان با گسترش شعله های آتش در حاشیه شهر 
»کراسنویارســک«، خبرگزاری ها گزارش دادند که این انفجارهای مهیب 
ناشــی از تحریک یک ماده منفجره در یک زاغه  مهمات بوده است. آنطور 
که خبرگزاری روسی »اسپوتنیک« اعالم کرده، انفجارها به صورت رشته ای 

رخ داده و حدود ۵ ساعت هم به طول انجامیده است.
 اهالی روستاهای اطراف این زاغه اما با مشاهده شدت و بزرگی انفجارها 
فورا مکان زندگی خود را ترک کردند و به سرعت به مکانی امن پناه بردند. 
حتی یک کارخانه مربوط به مشــتقات آلومینیوم در آن منطقه هم مجبور 
شد تا فعالیت خود را متوقف کند. این کارخانه که »روسال« نام دارد، یکی 
از بزرگ ترین تولیدکننده آلومینیوم جهان به حساب می آید. کارخانه محلی 
روسال حدودا ۳۰ کیلومتر با پایگاهی که انفجار در آن رخ داده، فاصله دارد. 
ایــن کارخانه هم تقریبا تمامی کارگران و کارمندان خود را از محل تخلیه 
کرده است.وزارت دفاع روسیه ضمن تایید این خبر، گفته ۱۴ ربات را برای 
مهار آتش به محل انفجار فرستاده است. مقام های محلی می گویند حداقل 
۱۱ هزار نفر از اطراف نقطه انفجار به مکان های امنی انتقال یافته اند. دامنه 
این انفجارها به قدری مهیب بوده که موجب آتش سوزی خانه ها و جنگل های 
اطراف شــده است. خبرگزاری دولتی »تاس« اما از تلفات احتمالی سخن 
به میان آورده و گفته که حداقل یک ســرباز در این حادثه جان خود را از 
دســت داده است. به نظر می رسد آمار قربانیان بسیار بیشتر باشد هرچند 
که هنوز آمار رسمی در این باره منتشر نشده است، البته یک مقام وزارت 
دفاع روســیه در گفت وگو با »ریا نووستی« هر گونه احتمال تلفات بیشتر 
طی این انفجار را رد کرده اســت. جزییات بیشتری از این انفجار، از جمله 

نوع مهماتی که منفجر شده، هنوز رسانه ای نشده است.
سرویس خارجی-

چیــن در واکنش به اقدام آمریــکا در اعمال 
تعرفه 300 میلیارد دالری بر کاالهای چینی، واردات 
محصوالت کشــاورزی از این کشور را ممنوع کرد. 
میزان واردات محصوالت کشاورزی چین از آمریکا 
چیزی نزدیک به 20 میلیارد دالر در ســال برآورد 

می شود.
 رئیس جمهور آمریکا پنج شــنبه گذشــته و در دور 
جدید جنگ تعرفه ای خــود، به کاالهای چینی تعرفه ای 
۱۰ درصدی به میــزان ۳۰۰ میلیارد دالر اعمال کرد. به 
گفته ترامپ اخذ تعرفه های جدید از ماه آینده میالدی آغاز 
خواهد شد. بدین ترتیب تقریبا دیگر کاالی چینی نمانده که 
ترامپ به آن تعرفه نبسته باشد و این تعرفه ها نیز بیشتر به 
ضرر آمریکا تمام شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا دیروز 
همچنین با انتقاد شدید از چین، این کشور را به دستکاری 
ارز و تشدید جنگ تجاری پکن و واشنگتن متهم کرد. روز 
دوشــنبه یک روز پس از آنکــه بانک مرکزی چین اجازه 
داد ارزش یــوان، واحد پول این کشــور، برای بار دیگر در 

سرویس خارجی-
آمریــکا و کره جنوبی که هر یک به دلیلــی به مذاکره با 
پیونگ یانگ به شدت نیاز دارند، این بار رزمایش مشترک خود 

را شروع کردند اما، بی سرو صدا و بدون اعالم رسمی!
ترامپ جز بین نژادپرست ها و زن ستیزها، محبوبیت بسیار کمی هم 
در آمریکا و هم در سرتاســر جهان دارد، لذا برای پیروزی در انتخابات 
۲۰۲۰ جلو بردن مذاکرات با کره شــمالی برایش حیاتی است. ترامپ 
می داند اگر بتواند با این کشــور به نتیجه برســد، برگ برنده مهمی در 
این انتخابات خواهد داشت چرا که خواهد گفت، یکی از قدیمی ترین و 
خطرناک ترین بحران های جهانی را حل کرده است. دلیل محکوم نکردن 

آزمایش های پی در پی پیونگ یانگ جز این نیست.
حاال خبر رســیده که آمریکا و کره جنوبی بر خالف همیشه که با 
ســرو صدای زیاد رزمایش های مشترکشان را علیه پیونگ یانگ برگزار 
می کردنــد، این بار ترجیح داده اند، بی ســرو صدا شــروع کنند تا هم، 
متهم به کوتاه آمدن در برابر »رئیس کیم« نشــوند، هم »رئیس کیم« را 

عصبانی نکنند.
تارنمای خبری-تحلیلی اســپوتنیک، روز سه شنبه، با انتشار خبر 
رزمایش در ســکوت آمریکا-کره جنوبی گزارش داد که این اقدام پس 
از تهدید کره شــمالی برای برهم زدن مذاکرات هسته ای صورت گرفته 
اســت و هیچ یک از دو کشور آمریکا و کره جنوبی درباره این رزمایش 

توضیحی نداده اند.
تنش هــای آمریــکا و کره شــمالی با وجود ســه دیدار مســتقیم 
رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شــمالی در سنگاپور، ویتنام و منطقه 
غیرنظامــی میان دو کره همچنان به صورت جدی ادامه دارد و به نظر 
می رســد که ترامپ در رســیدن به یکی از اهداف  اصلی خود در حوزه 
بین الملل شکست خورده است. ترامپ برای انتخابات آتی، روی پیمان 

با کره شمالی بسیار حساب باز می  کرد که کامل بی نتیجه مانده است.

ضربه 20 میلیارد دالری چین به ترامپ
با ممنوعیت خرید محصوالت کشاورزی آمریکا

برابر دالر ســقوط کند، استیون 
منوچیــن، وزیــر خزانــه داری 
آمریکا، پکن را به دستکاری ارز 
و تشدید جنگ تجاری متهم کرد.
ترامپ مدت هاست که برچسب 
دستکاری ارز را به چین می زند و 
آن را متهم به کاهش ارزش پول 
خود به منظور به دســت آوردن 
»ســود ناعادالنــه در تجارت« 
آمریکا  رئیس جمهــور  می کند. 
روز دوشنبه نیز در توئیتی نوشت: 
»چین همیشه با دستکاری ارزش 

پــول خود به دنبال ربودن تجارت و کارخانه ها و آســیب 
رساندن به فرصت های شغلی ما بوده و این باعث بی ارزش 
شــدن ارزش دستمزد کارگران و آسیب رساندن به بهای 
تولید کشاورزان ما شده است، این اتفاق دیگر نمی افتد«.
بورس آمریکا به هم ریخت؛ مولتی میلیاردرها ضرر کردند

کارشناسان بازار سهام آمریکا می گویند پس از کاهش 

ارزش یوان در برابر دالر، یک شــبه )از دوشــنبه تا صبح 
سه شنبه( ضرر سنگینی به این بازار وارد شد. کاهش ارزش 
یوان قیمت نسبی کاال های چینی خریداری شده در خارج 
از این کشــور را کاهش می دهد و سبب می شود کاال های 
آمریکایی در برابر آنها نسبتا گران تر به خریداران خارجی 
عرضه شــوند. همزمان بلومبرگ نوشت: »روز دوشنبه و 

در پی سقوط ناگهانی ارزش سهام در بازار بورس آمریکا, 
۵۰۰ تــن از ثروتمندترین افراد جهان تنها در یک روز در 
مجموع۲/۱ درصد از ارزش ســهام خود را به ارزش ۱۱۷ 

میلیارد دالر از دست دادند.
در پی واکنش سرمایه گذاران به تشدید تنش ها میان 
چین و آمریکا، تنها ۲۱ تن از اعضای فهرست میلیارد رهای 
بلومبرگ، هر یک حدود یک میلیارد دالر یا بیشتر از ثروت 

خود را از دست دادند.« 
در این میان جف بزوس بیشترین ضرر را متحمل شد 
و در یک روز ۴/۳ میلیارد دالر از ارزش ســهام شرکتش 

را از دست داد. 
ارزش شــاخص کل ســهام  بورس  نیویورک شــامل 
شاخص های سهام صنعتی داو  جونز ، نزدک و استاندارد اند 
 پــورز ۵۰۰ ، که نوســان آن به منزلــه قطب نمایی برای 
بازار های مالی جهانی محسوب می شود، در پایان معامالت 
روز دوشــنبه به پایین ترین سطح از اول امسال رسید. در 
نتیجه شاخص سهام بورس نیویورک و بورس های آسیایی 

و اروپایی نیز به شدت کاهش یافت.«

رزمایش بی سر و صدای آمریکا و کره جنوبی 
از ترس واکنش پیونگ یانگ

مقام آلمانی خطاب به ترامپ: ما مستعمره آمریکا نیستیم!

افشای سندی محرمانه از حال و روز »بن سلمان«
پس از افشای قتل خاشقجی

انفجارهای مهیب در سیبری
هزاران نفر از خانه های خود فرار کردند

سرویس خارجی-
براســاس گزارش هــای بین المللی، فقط 
محاصره فرودگاه »صنعا« به تنهایی توســط 
ائتالف سعودی تاکنون باعث مرگ بیش از 32 

هزار یمنی شده است. 
ائتالف ســعودی در ۵۲ ماه گذشــته نه تنها با 
حمالت وحشیانه خود بیش از ۶ هزار غیر نظامی را 
به شهادت رسانده بلکه پیامدهای ناگوار دیگری نیز 
بر زندگی مردم یمن گذاشــته است. مثال ۸۵ هزار 
کودک یمنی به دلیل تبعات و پیامدهای حمالت به 
کام مرگ رفته اند. عالوه بر این محاصره فرودگاه صنعا 
که از سال ۲۰۱۶ توسط ائتالف سعودی اعمال شده 
باعث جان باختن شمار زیادی از بیماران یمنی شده 
که نیاز به ادامه درمان در خارج از کشــور داشته و 
به دلیل محاصره امکان خروج از یمن را نداشته اند. 
در همین راستا پایگاه خبری »الشرق« قطر اعالم 
کرده که شــورای آوارگان نروژ و مؤسسه بین المللی 
»ِکِی ر« روز دوشــنبه با صدور بیانیه ای مشــترک، 
ائتالف متجاوز به یمن به سرپرســتی عربســتان را 
مســبب کشتار بالغ بر ۳۲ هزار یمنی طی سه سال 
گذشته دانست و از ریاض خواست تا محدودیت های 
اعمال شــده در زمینه حریم هوایی یمن را برطرف 
کرده و اجازه واردات مواد پزشکی و مداوای بیماران 
در خارج از این کشور از طریق فرودگاه صنعا را بدهد.

به گزارش تسنیم، در این بیانه آمده: »۳ سال از 
مسدود شدن فرودگاه صنعا در برابر پروازهای تجاری 
گذشــته و این اقدام که در اوت )مرداد( سال ۲۰۱۶ 
رخ داد باعث کشــته شدن حدود ۳۲ هزار نفر شده 
است که به نظر می رسد در نتیجه ناتوانی از سفر به 
خارج برای مداوا جان خود را از دست داده اند.« محمد 
عبدی مدیر شــورای آوارگان نروژ در یمن هم گفته 
که مسدود بودن فرودگاه صنعا باعث مرگ زودهنگام 

هزاران نفر از شهروندان یمنی 
شده، عالوه بر این که گلوله باران 
و بمب ها و موشک ها و بیماری 
وبا نیز تعــداد قابل توجهی از 
آنها را کشــته اســت، لذا هیچ 
توجیهــی بــرای جلوگیری از 
از  غیرنظامی  بیمــاران  خروج 
کشور برای دستیابی به مداوای 
الزم و نجــات جانشــان وجود 

ندارد.
این بیانیــه در ادامه تأکید 

کرده که محدودیت های اعمال شده بر حریم هوایی 
یمن مشــکالت و مصیبت های بیمــاران مزمن در 
دســتیابی به معالجــات الزم را افزایش داده و جان 
آنها را به خطر انداخته است. بنابراین گزارش، مسدود 
شدن فرودگاه صنعا تنها گزینه شهروندان در پایتخت 
و شمال این کشور را که به مداوا نیازمند هستند سفر 

زمینی و رفتن به عدن در جنوب کشور قرار داده تا 
بتوانند از فرودگاه های این منطقه استفاده کنند، این 
در حالی است که این سفر نیز ۱۵ تا ۲۴ ساعت طول 
می کشد و عموماً افراد باید از مسیرهای صعب العبور 
و نقاط ایست و بازرسی و جبهه های درگیری ها عبور 
کنند. نکته مهم این است که بسیاری از این بیماران 

نیز به علت اینکه از بازداشت یا مجازات می ترسند، از 
انجام چنین سفرهایی خودداری می کنند.

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس به تازگی در 
بررسی آمار و تلفات جنایات عربستان در یمن اعالم 
کرد که پروژه گردآوری اطالعات مکانی و رخدادهای 
درگیری های مسلحانه )ACLED( در آمار جدید خود، 
که پس از تکمیل گزارش نخســتین ماه های جنگ 
یمن در ســال ۲۰۱۵ ارائه کرد، اعالم کرده اســت 
تاکنــون در جنگ داخلی یمن دســت کم 9۱ هزار 
و ۶۰۰ نفر کشته شــده اند. این مؤسسه غیردولتی، 
در گزارش خود اعالم کرده اســت طی سال جاری 
میــالدی)۲۰۱9( بیش از ۱۱ هــزار و 9۰۰ نفر در 
یمن کشــته شــده اند. این رقم در سال ۲۰۱۸، ۳۰ 
هــزار و ۸۰۰ نفر بود که باالترین رقم تلفات تاکنون 
محســوب می شود. این رقم شامل افرادی که بر اثر 
فجایع انسانی ناشی از جنگ، به ویژه قحطی، جانشان 

را از دست داده اند، نمی شود.

32 هزار یمنی طی 3 سال گذشته
فقط بر اثر محاصره فرودگاه صنعا جان باخته اند

براســاس گزارش رسانه های غربی، گروهی از 
امداد رســان های سازمان ملل محموله کمک های 

بین المللی اعطایی به یمن را می دزدند. 
خبرگزاری آسوشــیتدپرس در تحقیقی مشــخص 
کرده، بیش از ۱۲ تن از امدادرســان های ســازمان ملل 
که به هدف رســیدگی به بحران انسانی در یمن در این 
کشــور مستقر شده بودند متهم به فساد از طریق بستن 
قراردادهای مشــکوک، زدوبند با طرف های مختلف در 
یمن به منظور کسب منافع، تضعیف فرآیندهای نظارت 
بر عملکردهــا و دزدی از محموله  کمک های بین المللی 

اعطایی به یمن شده اند.
به گزارش ایســنا، خبرگزاری آسوشــیتدپرس این 
تحقیق خود را با به دست آوردن یک سری اسناد و مدارک 
مربوط به بازرسی های داخلی سازمان ملل و همچنین از 
طریق مصاحبه با هشــت تن از امدادرسان ها و مقامات 

دولتی سابق انجام داده است. 
در این تحقیقات مشخص شده که بازرسان مربوط به 
سازمان بهداشت جهانی در حال تحقیقات درباره فسادهای 
کارمندان این سازمان در یمن از جمله با در نظر گرفتن 
مواردی نظیر انتصاب افراد بدون صالحیت در شغل های 

با درآمد بــاال، واریز مبالغ هنگفت صدها هزار دالری به 
حساب های شخصی برخی کارمندان، پذیرش ده ها قرارداد 
مشــکوک بدون اسناد و مدارک درست و متناسب و گم 
شدن چندین تُن از محموله های دارویی و سوخت اعطایی 

به یمن هستند. 
در ایــن حال یک آژانس دیگر ســازمان ملل یعنی 
یونیســف نیز مشــغول انجام تحقیقات مجزایی درباره 
اقدامات مفسدانه کارمندان خودش در یمن است. پیش 
از این انصاراهلل اعالم کرده بود ســازمان ملل، مواد فاسد 

غذایی را برای کمک به مردم یمن ارسال می کند! 

آسوشیتدپرس فاش کرد
کارمندان سازمان ملل چگونه کمک های بین المللی برای یمن را می دزدند؟

در پی صدور حکم دادگاه به نفع »شیخ زکزاکی«، رهبر 
شیعیان نیجریه برای ســفر درمانی به خارج از این کشور، 
مردم این کشور به خیابان ها سرازیر شدند و این گام مثبت 

در جهت حفظ جان زکزاکی را جشن گرفتند. 
روز دوشنبه، دادگاه نیجریه پس از کش و قوس های فراوان با اعزام 
موقت شیخ زکزاکی به هند برای درمان موافقت کرد و مجوز خروج 
وی و همســرش از کشور را صادر کرد. با توجه به اینکه حال شیخ 
به شــدت وخیم و احتمال شهادت ایشان نیز باال گزارش شده بود، 
روز گذشــته و درپی اعالم این خبر، هواداران و دوست داران ایشان 
با حضور گســترده در خیابان های نقاط مختلف نیجریه به شادی 
و پایکوبی پرداختند. جنبش اســالمی نیجریــه در همین ارتباط 
در حســاب توئیتری خود نوشــت: »دادگاه مجوزی برای سفر وی 
و همســرش به هند برای پیگیری روند درمان صادر کرده، قاضی 
دادگاه حکم داده که به او و همسرش برای دریافت خدمات درمانی 

مجوز داده شود چون جان وی در خطر است«. 
بر اساس گفته خبرنگار پرس تی وی، این موافقت مشروط بیان 
شده و بسیار شیخ زکزاکی را محدود می کند. از جمله شروط اعالم 
شده این است که این سفر موقت خواهد بود و اینکه نیروهای امنیتی 

نیجریه زکزاکی را تا پایان سفر همراهی خواهند کرد.

جشن و پایکوبی مردم نیجریه در خیابان ها
پس از صدور حکم دادگاه به نفع زکزاکی

خبرهای نگران کننده از کشمیر هند

هزاران سرباز هندو برای قلع و قمع مسلمانان
 وارد کشمیر شدند!

پس از ماموریت های موفق حشد الشعبی در مبارزه با داعش، 
این گروه در جدیدترین اقدام به دستور نخست وزیر عراق وارد 

عرصه مبارزه با مفاسد اجتماعی شد. 
در رویدادی که ناظران آن را گامی راهبردی برای تثبیت الحشد الشعبی 
تعبیر کرده اند، سازمان بسیج مردمی عراق )الحشد الشعبی( اعالم کرد 
که با دســتور نخست وزیر وارد عرصه مبارزه با مراکز و باندهای مفاسد 
اجتماعی شــده است. این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد که نیروهای 
اطالعاتــی و امنیتی الحشد الشــعبی به فرمان    عــادل عبد المهدی 
نخســت وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق ، از دوشنبه شب وارد 
حوزه مبارزه با مراکز و باندهای فســاد اجتماعی شــامل قمارخانه ها و 

خانه های فساد و نیز خرید و فروش زنان شدند.
به گزارش ایرنا، الحشد الشــعبی تاکید کرده اســت که بزرگترین 
عملیات ضد فســاد اجتماعی تاریخ عراق از جمعه شب در شهر بغداد 
پایتخت عراق آغاز شده است و طی آن سردسته مافیای قمار و فحشای 
عراق به نام »حجی حمزه الشّمری« به همراه ۲۵ متهم دیگر از همکاران 
وی که با جعل عنوان، مدعی ارتباط با الحشد الشعبی بودند، بازداشت 
شــده اند. این سازمان تاکید کرده است که عملیات پاکسازی از مفاسد 
اجتماعی به دســتور نخست وزیر عراق تا رسیدن به اهداف کامل ادامه 

خواهد یافت.
بــا اعالم پایان نظامی داعش در آذرماه 9۶ و به ویژه در حدود یک 
سال گذشته در دوران نخست وزیری عبدالمهدی، دولت عراق اقدامات 
گســترده ای برای نظم بخشی حوزه های مختلف اجتماعی و شهری و 
مبارزه با هرج و مرج آغاز کرده است. ناظران مسائل عراق، وارد کردن 
سازمان الحشد الشعبی در حوزه مبارزه با مفاسد اجتماعی را از سوی عادل 
عبدالمهدی، اقدام راهبردی دیگری برای تثبیت جایگاه الحشد الشعبی 
به رغم   تالش های داخلی و خارجی برای تضعیف و حذف این نیروی 

موثر نظامی تعبیر می کنند.

مبارزه با مفاسد اجتماعی
تازه ترین ماموریت حشد الشعبی


