
قاهره: در مصر
زندانی سیاسی نداریم!

رئیس پارلمان مصــر در اظهاراتی مضحک گفته، در 
زندان های مصر چیزی به نام »زندانی سیاســی« وجود 

ندارد!
»علی عبدالعال«، رئیس پارلمان مصر گفته، در زندان های 
کشــورش چیزی به نام زندانی سیاسی وجود ندارد و کسانی 
که چنین حرفی را می زنند، اتهاماتشان کذب است! به گزارش 
ایسنا، وی گفت: هر کس که بازداشت شده براساس دستورات 
دادستان کل بازداشت شده و هر کسی که بی گناهی اش ثابت 

شــده سریعا آزاد شده اســت...این در حالی است که فقط در 
یک مورد، ســازمان های حقوق بشری مثل »عفو بین الملل« 
و »دیده بان حقوق« بشر بارها اعالم کرده اند که مقامات مصر 
بیــش از ۲۳۰۰ تن را در پی تظاهرات ضــد دولتی اخیر در 
برخی شهرهای این کشور بازداشت کرده اند. برخی منابع نیز 
اعــالم کرده اند 6۰ هزار زندانی سیاســی در مصر وجود دارد. 
پس از کودتای السیسی علیه محمد مرسی نیز این رژیم حکم 

اعدام ۳۰۰۰ نفر را با هم صادر کرد که جیغ دنیا بلند شد!

گزارش جدید دیده بان حقوق بشر
از اوضاع وخیم زندانیان در بحرین

ســازمان های حقوق بشــری می گوینــد، رژیم 
آل خلیفــه از دسترســی زندانیان حتی بــه دارو و 

مراقبت های پزشکی نیز جلوگیری می کند.
پس از انتشــار مکرر خبرهایی از برخورد وحشیانه رژیم 
آل خلیفه با فعــاالن بحرینی به ویژه زنــان زندانی، این بار، 
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که با همکاری مؤسسه 
خصوصی حقوق بشر و دموکراسی بحرین آن را تدوین کرده 
است، نشان می دهد، مقامات زندان های آل خلیفه، زندانیان 

را خودســرانه از مراقبت های پزشکی فوری محروم کرده، از 
انتقال آنها به نزد پزشــکان امتنــاع می کنند، نتایج معاینات 
پزشکی زندانیان را اعالم نمی کنند و به عنوان نوعی مجازات 
دارو را هــم از آنها محروم می کنند! بــه گزارش خبرگزاری 
آناتولی، مدیر بخش خاورمیانه این سازمان می گوید: »شرم آور 
است که مقامات بحرین زندانیان را از مراقبت های پزشکی که 
فوراً به آنها احتیاج دارند، محروم می کنند، اقدامی که بعضی 

اوقات زندگی آنها را به خطر می اندازد. 
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افزایش 36 درصدی تن فروشی دانشجویان انگلیسی
برای تهیه شهریه دانشگاه 

سرویس خارجی-
یک وب ســایت آمریکایی در گزارشی از افزایش 36 درصدی 
تن فروشی دانشجویان انگلیسی برای تامین شهریه های سنگین 

دانشگاهی و مخارج زندگی خبر داده است.
رســانه دولتی »روباه پیر« این روزها و در آستانه اربعین گزارش های 
مجعول و جهت داری از وجود برخی موارد فســاد اخالقی در عراق منتشر 
می کند. اما دست باالی دست بسیار است و رسانه های بین المللی نیز این 
روزها گزارش هایی از وجود بحران های عمیق اخالقی در داخل خود انگلیس 
منتشر کرده اند. وب سایتی مستقر در آمریکا که در راستای ترویج یک پدیده 
منحرف جنســی در میان دانشجویان کشورهای غربی فعالیت می کند به 
تازگی آماری از گسترش این انحراف جنسی در میان دانشجویان انگلیسی 
ارائه کرده است که بر اساس آن ۳6 درصد از دانشجویان در انگلیس برای 
تامین شهریه های دانشگاه یا مخارج زندگی تن به بردگی جنسی می دهند. 
به گزارش فارس، این وب سایت گزارش داده دانشجویانی که وارد این 
نوع روابط شده اند به طور متوسط ماهانه ۲۹۰۰ پوند از سرمایه گذاران جنسی 
خود دریافت کرده اند. روزنامه »هافینگتون پست« نیز سال ۲۰۱6 در گزارشی 
نوشته بود اکثر افرادی که وارد این نوع رابطه ها می شوند دانشجویانی هستند 
که برای تأمین مخارج خود و پرداخت هزینه های دانشگاه تن به این وضع 
می دهند. طبق این گزارش، باالترین تعداد این نوع قربانیان در آمریکا قرار 
دارند و بعد از آن کشورهای کانادا، انگلیس، استرالیا و کلمبیا در رتبه های 
بعدی هستند.  روزنامه دیلی میل نیز گزارش داده بود بیش از ۱۰۰۰ نفر از 
دانشجویان دانشگاه کمبریج برای پرداخت شهریه های دانشگاهی و مخارج 
زندگی خودشــان عضو وب سایت مزبور شــده اند.۳۴۰ دانشجوی دانشگاه 
آکســفورد هم عضو این وب سایت هستند. »دیلی میل« با بیان اینکه ۸۴۵ 
دانشجوی دانشگاه علوم انسانی در لندن عضو این وب سایت ها هستند آن 

را بازتابی از افزایش هزینه های زندگی در این شهر دانسته است.
آزار جنسی در مترو

روزنامه گاردین انگلیس نیز در گزارشــی از افزایش میزان آزار و اذیت 
جنسی زنان در وسایل حمل ونقل عمومی انگلیس خبر داده و نوشته: »نتایج 
تحقیقات اخیر نشــان داده است که میزان آزار و اذیت جنسی در وسایل 
حمل ونقل عمومی لندن در ۴ ســال اخیر با ۴۲ درصد افزایش همراه بوده 
است«. بر اســاس این گزارش »مندی مک گرگور« رئیس پلیس و امنیت 
جامعه برای حمل ونقل لندن به تازگی افسرانی را مأمور کرده تا به صورت 
مخفی در مترو های این شــهر تردد کننــد و جرایم مرتبط با آزار و اذیت 

جنسی را گزارش کنند.

خشم نانسی پلوسی از تالش های کاخ سفید
برای سرپوش گذاشتن بر خیانت ترامپ

سرویس خارجی-
نانسی پلوسی رئیس  مجلس نمایندگان آمریکا می گوید 
ترامپ با امتناع از همکاری درخصوص آغاز فرایند استیضاح 
ســعی دارد بر خیانت خود به دموکراسی آمریکا سرپوش 

بگذارد.
تقابــل بین دموکرات ها و جمهوری خواهان بر ســر رســوایی 
»اوکراین گیت« و اســتیضاح ترامپ هر روز شــدیدتر می شود. در 
جدیدترین تحوالت در این مورد کاخ سفید روز سه شنبه با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرده تحقیقات مجلس نمایندگان برای آغاز استیضاح 
ترامپ فاقد پایه های قانونی و مشــروع اســت و لذا با آن همکاری 
نخواهد کرد. در میان اســتدالل های کاخ سفید دراین نامه هشت 
صفحه ای آمده: »مجلس نمایندگان قادر نیست به فراخوان شاهدان 
در بخشی از تحقیقات آغاز استیضاح رئیس جمهور آمریکا بپردازد«.

کاخ ســفید در این نامه به صراحت اعــالم کرده که با »تحقیقات 
نامشروع آغاز استیضاح رئیس جمهور آمریکا که توسط دموکرات ها 
به پیش می رود« همکاری نخواهد کرد.این نامه خطاب به »نانسی 
پلوســی« رئیس مجلس، »الیوت انگل« رئیس کمیته امور خارجی، 
»آدام شف« رئیس کمیته اطالعات و »الیجه کامینگز« رئیس کمیته 

نظارت و اصالحات مجلس نمایندگان آمریکا نوشته شده است.
انتشار این بیانیه خشم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا را برانگیخت و وی در واکنشی گفت: »دولت در تالش است 
تا اقدامات غیرقانونی ترامپ را اقدامی صحیح جلوه دهد. پلوســی 
در بیانیه ای در پاســخ به نامه کاخ سفید نوشت: »نامه کاخ سفید 
جدیدترین تالش برای سرپوش گذاشتن بر خیانت وی )ترامپ( به 
دموکراســی ما اســت و اصرار دارد که رئیس جمهور باالتر از قانون 

است«. 
تازه ترین نظرســنجی نیز حاکی از آن اســت که دموکرات ها 
سرسختانه خواستار استیضاح ترامپ هستند حتی اگر این موضوع 
باعث تضعیف احتمال پیروز شدنشان در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ شــود. بر اساس نظرســنجی که رویترز انجام داده در میان 
مردمــی که خود را دموکرات می دانند ۷۹ درصد اعالم کرده اند که 
ترامپ باید استیضاح شود. همچنین ۱۲ درصد از جمهوری خواهان 
نیز از استیضاح حمایت می کنند. »هیالری کلینتون« نامزد شکست 
خــورده دموکرات ها در انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱6 نیز به 
سخنان »دونالد ترامپ« که از وی دعوت کرده تا در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۲۰ شــرکت کند واکنش نشان داد. هیالری کلینتون 
در واکنش به این دعوت در توئیتر نوشــت: »مرا وسوسه نکن، کار 
خودت را انجام بده«. ترامپ روز سه شنبه در پیامی در توئیتر نوشته 

بود:»هیالری کلینتون کالهبردار باید وارد رقابت ها شود«!

در شبکه تلویزیونی الجزیره بررسی شد

جنگ با انصاراهلل 800 میلیارد دالر هزینه
روی دست بن سلمان گذاشت

سرویس خارجی-
با توجه به نتایج اولیه انتخابات پارلمانی تونس، هیچ حزبی 
حائز اکثریت نشده، در نتیجه کابینه جدید باید به صورت 
ائتالفی تشکیل شود و با توجه به عدم تمایل احزاب رقیب 
»النهضه« برای ائتالف با این حزب، به نظر می رسد تونس در 

آستانه یک بحران سیاسی جدید است.
انتشار خبرهای اولیه از نتایج انتخابات پارلمانی تونس حاکی از 
عدم دســتیابی احزاب  به اکثریت مورد نظر برای تشکیل دولت به 
صورت انفرادی اســت. از این رو، تونس در شرایط پیچیده ای قرار 
دارد، حزب اســالم گراِی »النهضه« که تصور می شد اکثریت آراء را 
به دســت آورد، از پیروزی واماند، هیچ یک از احزاب رقیب آن هم 
حائز اکثریت آراء نشدند، اما اصل مشکل اینجاست که هیچ یک از 

احزاب، حاضر به تشکیل دولت ائتالفی با »النهضه« هم نیستند.
رقبای متعدد حزب »النهضه« اعالم کرده اند هرگز به کابینه ای 
که »النهضه« هدایت آن را بر عهده داشــته باشد، ملحق نخواهند 
شــد و اگر توافقی برای تشکیل دولتی ائتالفی حاصل نشود، مردم 
تونس بــا احتمال انجام مذاکراتی طوالنی و انتخاباتی دیگر مواجه 
می شوند. »یامینه الزغالمی«، یکی از رهبران جنبش »النهضه« نیز 
به خبرگزاری »رویترز« گفته: »ما به خوبی آگاه هستیم که مسئولیت 

تشکیل کابینه دشوار و پیچیده خواهد بود«.
البته پیچیدگی های سپهر سیاسی تونس خالصه در موارد فوق 
نیست؛ انتخابات پارلمانی تونس در حد فاصل دوره های اول و دوم 
انتخابات ریاســت جمهوری در این کشور برگزار شد که یکی از دو 
کاندیدای راه  یافته به دور دوم انتخابات به اتهام فســاد، پولشویی و 

فرار مالیاتی در بازداشت است!
با در نظر گرفتن تمام این شــرایط، دیــدن بحراِن پیش روی 
سیاســت تونس کار سختی نخواهد بود، بحرانی سیاسی که شاید 
منجر به بحران های اقتصادی و اجتماعی نیز شــود. باید دید تنها 
کشــور عربی که پــس از انقالبش، در قیاس با مصــر و لیبی، در 
سال های اخیر توانسته، به آرامشی نسبی دست یابد، می تواند این 

آرامش را حفظ کند. 

زمزمه شروع بحران سیاسی در تونس
هیچ کس در انتخابات پیروز نشد
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مدیر اندیشکده آمریکایی »دفاع از دموکراسی« 
در واکنش به چراغ سبز واشنگتن به ارتش ترکیه 
برای ورود به شــمال شــرق ســوریه و سرکوب 
شبه نظامیان کرد، اظهار داشت که »دونالد ترامپ« 

ُکرد ها را به »رجب طیب اردوغان« فروخت.
»مارک دبوویتز« در واکنــش به گفت  وگوی تلفنی 
روز دوشــنبه»دونالد ترامپ« و »رجــب طیب اردوغان« 
روســای  جمهور آمریکا و ترکیــه، و اجازه دادن به ارتش 
ترکیه برای ورود به سوریه، اعالم کرد که آمریکا کرد ها را 

به اردوغان فروخت. 
دبوویتز افزود: ُکرد ها به خاطر ما با داعش جنگیدند و 
قربانی دادند، ولی ترامپ آنها را به اردوغان دیکتاتور فروخت. 
»پت رابرتســون« رهبر بانفوذ »اوانجلیســت ها«ی 
آمریکایی هم که از طرفداران ترامپ بود، به جرگه منتقدان 
او پیوست و اعالم کرد: برای من بسیار تکان دهنده است 
که آمریکا قصد دارد به نیروهای دموکراتیک سوریه )شبه 
نظامیان کرد( خیانت کند. رابرتسون افزود: رئیس جمهوری 
که اجازه داد جمال خاشقجی، روزنامه نگار و منتقد سعودی 
تکه تکه شود، اکنون هم اجازه می دهد، مسیحیان و کردها 

به دست )نظامیان( ترکیه کشته شوند. 
نصراهلل:عاقبت اعتماد به آمریکا، ذلت است

 »سید حسن نصراهلل « دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: 
آمریکا ُکردهای ســوری را به حال خــود رها کرد و این 
سرنوشت کسانی است که به آمریکا تکیه می کنند...تجربه 
نشان می دهد که آمریکایی ها از همپیمانان خود حمایت 

نمی کنند و هیچ احترامی برای توافقات قائل نیستند.
به گزارش فــارس، وی افزود: آیت اهلل خامنه ای رهبر 
گرانقــدر، بارها فرمودند که بــا آمریکا مذاکره نمی کنیم، 
چرا که نمی توان به آمریکا اعتماد کرد. چگونه می توان به 
دشمنی که تاریخی پر از خیانت دارد، اعتماد کرد؟ کردها 

را در شرق فرات ببینید، آمریکا با آنها چه کرد؟
دبیرکل حزب اهلل مهر ســال گذشته اعالم کرده بود 
که آمریکا از کردها اســتفاده خواهد کرد ســپس، آنها را 

رها می کند.

مدیر اندیشکده اف دی دی:

کردها در سوریه برای آمریکا جنگیدند،ترامپ آنها را فروخت

سرویس خارجی-
یک ســازمان بین المللی در گزارشی میدانی 
از تجاوز جنسی شــماری از شبه نظامیان وابسته 
به ائتالف ســعودی-اماراتی به تعدادی از کودکان 
در جنوب غرب یمن خبر داده و خواســتار پیگرد 

بین المللی این جنایت شده است.
ائتالف سعودی طی ۵۴ ماه تجاوز به یمن همه گونه 
جنایت در این کشور مرتکب شده است. امارات با برپایی 
بازداشتگاه هایی مخوف که به »گوانتاناموی یمن« معروف 
شــده، در کنار مشارکت در عملیات نظامی ائتالف، مردم 
را شکنجه می کند، ســعودی نیز با بمباران یمن، هزارن 
یمنی را قتل عام و با نابودی زیر ســاخت های این کشور 
موجب گسترش بیماری های واگیردار مثل وبا و دیفتری 
شده اســت. اما این پایان جنایت های این ائتالف نبوده و 
به تازگی وجه دیگری از اقدامات وحشیانه ائتالف سعودی 

در یمن آشکار شده است. 

یک گزارش میدانی تهیه شــده توســط »ســازمان 
بین المللی صلح برای امداد و حقوق بشر« تأیید کرده که 
۱۲ کودک که بعضی از آنها هشــت ساله هستند توسط 
اعضای گروه های شبه نظامی مورد حمایت ائتالف سعودی 
در شــهر »تعز« مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. تعز در 
جنوب غرب یمن، شــهری مشــرف بر تنگه باب المندب 
اســت که بخشی از آن تحت کنترل شبه نظامیان وابسته 
به ائتالف ســعودی اماراتی اســت. گزارش مذکور شامل 
شهادت خانواده های چهار پسر بچه قربانی در این خصوص 
اســت. آنها در گفت وگو با این سازمان از تجاوز جنسی به 
فرزندانشــان در یک سری حوادث طی هشت ماه گذشته 
صحبت کردند که دو مورد از آن توسط شبه نظامیان حزب 
»االصالح« مورد تجــاوز قرار گرفته اند. حزب االصالح، از 

متحدان عربستان است.
فارس هم در این باره نوشته، سازمان بین المللی صلح 
برای امداد که مقر اصلی آن در استکهلم )سوئد( است، برای 

پیگیری و رصد موارد سوءاســتفاده جنسی از کودکان در 
تعز، یک تحقیق میدانی انجام داده و شهادت های دردناک 
تعدادی از کودکان را که قربانی تجاوز جنسی شده اند، ثبت 
کرده است. این سازمان دستگیری و بازجویی متهمان به 
تجاوز جنســی به کودکان در تعــز و اعمال مجازات های 
قانونی علیه آنها را خواستار شده است. در گزارش مذکور 
از نهادهای بین المللی مربوطه پیگرد قانونی مسئولین این 
گونه حوادث از جمله مقامات کشــورهای ائتالف سعودی 
خواســته و تاکید شده اســت: »آنها به اتهام مشارکت در 
این تخلفــات و حمایت از متهم اصلی باید به دادگاه های 
بین المللی معرفی شوند«. سازمان امدادرسانی »آکسفام« 
هم چندی پیش با اعالم اینکه ظرف یک ســال اخیر هر 
روز یک کودک در یمن کشــته شده  است گفته، عالوه بر 
گرســنگی و بیماری های مختلف، حوادث خشــونت آمیز 
 جان غیرنظامیان یمنــی و به خصوص کودکان را تهدید 

می کند.

عملکرد ضعیف سازمان ملل
خبــر دیگر اینکه، یکی از رهبران انصاراهلل با انتقاد از 
فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به یمن، عملکرد او در 
مسئله اســرا را ضعیف خواند. به گزارش ایسنا، به نقل از 
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، عبدالقادر المرتضی، یکی از 
رهبران جنبش انصاراهلل یمن و رئیس کمیته امور اسرا در 
این جنبش اعالم کرد: »عملکرد ضعیف مارتین گریفیتس، 
فرستاده سازمان ملل و تیم همراهش به یمن در پرونده اسرا 
یکی از دالیل اصلی سرسختی گروه های متخاصم و مزدوران 
آنها در اجرای توافقنامه بوده و همچنان هست«. این انتقاد 
ســاعاتی پس از آن مطرح شد که انصاراهلل نارضایتی خود 
را از دولت مســتعفی یمن به دلیل عدم اقدام مشابه طرح 
انصاراهلل برای آزادی ۳۵۰ اســیر از جمله ســه عربستانی 
ابراز داشت و عدم اســتقبال دولت مستعفی از این طرح 
را نشان دهنده جدی نبودن آن در اجرای توافقنامه سوئد 

ویژه تبادل اسرا دانست.

شــبکه الجزیره بــه نقل از یــک تحلیلگر، 
زیان هــای وارده به اقتصاد عربســتان در نتیجه 
جنگ یمن که پنجمین ســال خود را پشــت سر 
می گذارد بــرآورد و اعالم کــرده این جنگ 800 
 میلیارد دالر خســارت برای آل ســعود داشــته

 است. 
جنگ ۵۴ ماهه عربســتان با یمن تبدیل به کابوسی 
بزرگ برای این کشور شده است. این جنگ در ابعاد مختلف 
سیاسی، اقتصادی و نظامی باعث آشکار شدن ضعف های 
راهبردی سعودی نیز شده است. تنها در یک حمله انصاراهلل 
به آرامکوی عربستان قیمت سهام شرکت نفتی این کشور 
به شــدت کاهش یافت و تولید نفت این کشور نیز نصف 
شد. اما نگاهی به خسارت های عربستان در ۵ سال جنگ، 

حقایق جالب دیگری را عیان می کند. 
در همین راستا یک نویسنده لبنانی در شبکه الجزیره 
به ضعف های عربستان و خسارت های این کشور در یمن 
پرداخته است. »علی حجازی« نویسنده و تحلیلگر برجسته 
لبنانی معتقد است، عربستان در سطح تقابل با ایران نیست، 

زیرا حتی نتوانســت بر حوثی ها پیروز شــود و محمد بن 
ســلمان ولیعهد سعودی در یمن در برابر یمنی های فقیر 

شکست خورد. این تحلیلگر در اظهارات خود برای برنامه 
گفت وگو محور »االتجاه المعاکس« شبکه تلویزیونی الجزیره 

توضیح داد که خســارات عربستان در جنگ یمن حداقل 
۸۰۰ میلیارد دالر تخمین زده شده است. وی در عین حال 
اضافه کرد: »ذخایــر ارزی ریاض از ۷۸۷ میلیارد دالر در 
ســال ۲۰۱۴ به ۴۸۷ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۷ کاهش 
یافته اســت، همچنین مازاد تراز تجاری نیز در نیمه اول 
ســال ۲۰۱۹ 6.۱ درصد معادل چهار میلیارد دالر کاهش 

داشته است.« 
به گزارش فارس، این تحلیلگر با بیان اینکه عربستان 
مجبور به استفاده بیشتر از ابزار بازار بدهی های عمومی شده 
است، گفت، بدهی عربستان در طول جنگ یمن از ۹۱ به 
۱۴۹ میلیارد دالر افزایش یافت. حجازی همچنین تاکید 
کرد، ۵۰۰ پرونده ورشکستگی برای شرکت های بزرگ از 
جمله ۳۸۲ شرکت مستقر در ریاض در دادگاه های سعودی 
تشکیل شده است، همچنین ریاضت اقتصادی برای خدمات 
عمومی در عربســتان اعمال شده و تعداد زیادی از تجار و 
بازرگانان هم از این کشور رفته اند. تحلیلگر لبنانی تصریح 
کرد، در عوض حوثی ها در جنگ، علیه عربستان فقط چند 

هزار دالر هزینه کرده اند. 

شمار پناهجویان بازداشتی در آمریکا به مرز یک میلیون نفر نزدیک شد
سرویس خارجی-

خبرگزاری فرانسه اعالم کرده ماموران گارد 
مرزی آمریکا طی یک سال گذشته حدود یک 
میلیون پناهجو را در مرز مکزیک بازداشت یا 

متوقف کرده اند.
 طی دو سال گذشته و به دنبال اعالم »سیاست 
تحمل صفر« از سوی رئیس جمهور آمریکا، این کشور 
هزاران کودک معصوم و بی پناه را در مرزهای آمریکا 
دستگیر و از والدینشان جدا و روانه زندان کرده است. 
چندی پیش نشریه »هیل« طی گزارشی نوشت هزاران 
کودک مهاجر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند 
و 6 نفر هم در ۸ ماه گذشــته در بازداشــتگاه های 
آمریکا کشته شــده اند. دیروز اما خبرگزاری فرانسه 

سرویس خارجی-
روزنامه رســمی حزب حاکم چین ضمــن اینکه اعالم کرده، 
شرکت »اَپل« آمریکا به معترضان هنگ کنگی در سامان دادن به 
شورش هایشان کمک می کند، به این شرکت آمریکایی درباره عواقب 

اقداماتش هشدار داده است. 
به موازات ادامه هشدارهای پکن درباره دخالت های آمریکا و انگلیس در 
اعتراضات هنگ کنگ و بلند کردن پرچم های این دو کشور توسط مخالفان 
دولت چین در این جزیره، روزنامه رسمی »کمیته مرکزی حزب کمونیست 
چین« شرکت آمریکایی »اپل« را به کمک به معترضان متهم کرده است.

شبکه آلمانی »دویچه وله« در این باره گزارش داده که، روزنامه »مردم« 
چین در یادداشتی نوشته شرکت »اپل« با در دسترس قرار دادن یک نرم افزار 
ویژه برای صاحبان گوشــی های »آیفون« در هنگ کنگ به آنها در تعیین 

مکان حضور نیروهای پلیس هنگ کنگ و تحرکات آنها کمک می کند.
به گزارش این روزنامه چینی، »اپل« با این نرم افزار اقدامات غیرقانونی 
و خشــونت آمیز معترضــان هنگ کنگی را تســهیل کرده اســت. در این 
یادداشت همچنین آمده »اپل« باید درباره »نیت واقعی« خود از ارائه این 
نرم افــزار به معترضان در هنگ کنگ توضیح دهد: »هیچ کس نمی خواهد 
اپل را وارد ناآرامی های طوالنی مدت در هنگ کنگ کند، اما دالیلی وجود 
دارد که برخی افراد این طور برداشــت می کنند که اپل در حال پیوند زدن 
مسائل سیاسی به مســائل تجاری است«. ارگان رسمی حزب کمونیست 
چین همچنین به این شــرکت آمریکایی درباره اقدامات »بی مالحظه« و 
»غیرعقالنی« اش در هنگ کنگ و آسیب وارد شدن به وجهه »اپل« در بین 
مردم و مصرف کنندگان چینی هشــدار داده و خطاب به آن نوشته: »اپل 
باید خیلی عمیق )به عواقب اقداماتش( فکر کند«. گفتنی است پیشتر نیز 
روزنامه های چین از ارتباط دیپلمات های آمریکایی با شورشیان هنگ کنگی 

پرده برداشته بودند.

 شرکت »َاپل« رسما
به کمک شورشیان هنگ کنگی آمد

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر حضور نظامی این کشور در غرب 
آسیا را بسیار پر هزینه و نادرست خواند و اعالم کرد که این لشکر 
کشی بی حاصل، هشت تریلیون دالر هزینه داشته و بزرگ ترین 

اشتباه تاریخ آمریکا بوده است.
»دونالد ترامپ« دیروز درباره عملیات قریب الوقوع ترکیه در شمال سوریه 
نوشــت: ترکیه باید جنگجویان داعشی اسیر را که اروپا از قبول کردنشان 
خودداری می کند، تحویل بگیرد. جنگ های بی پایان احمقانه، برای ما، در 

حال پایان یافتن است.
به گزارش فــارس، رئیس جمهور آمریکا در دو توییت دیگر نوشــت: 
آمریکا هشت تریلیون دالر برای جنگ و حفاظت از خاورمیانه هزینه کرده 
است. هزاران نفر از سربازان فوق العاده ما کشته یا به شدت زخمی شده اند. 

میلیون ها نفر هم از سوی دیگر کشته شده اند.
وی افزود: رفتن به خاورمیانه بدترین تصمیمی بود که تاکنون در تاریخ 
کشور ما گرفته شده است. ما با فرضی غلط و اکنون ردشده، یعنی تسلیحات 
کشتار جمعی، به جنگ رفته ایم. ]تسلیحات کشتار جمعی[ در کار نبود! حاال 
داریم به آرامی و با دقت سربازان بزرگ و ارتش خود را به خانه می آوریم. 
اشــاره ترامپ به حمله ســال ۲۰۰۳ آمریکا به عراق است که به بهانه 
مقابله با »تسلیحات کشتار جمعی« این کشور انجام گرفته بود. در جریان 
این تجاوز نظامی آمریکا، که تا ســال ۲۰۱۱ میالدی ادامه داشــته است، 
بیش از یک میلیون عراقی و حدود ۴۵۰۰ نظامی آمریکایی کشته شده اند. 

ترامپ: ورود به خاورمیانه با 8 تریلیون دالر هزینه
بزرگ ترین اشتباه تاریخ آمریکا بود

سختگیرانه ای را برای مقابله با مهاجرت قانونی انجام 
داده و سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ با انتقادات 

گســترده داخلی و بین المللی روبرو شــده اســت. 
اکثر این مهاجران از فقر و خشــونت در کشورهای 
 آمریــکای التین به ســوی مرزهای آمریــکا روانه 

شده اند.
گفتنی است دونالد ترامپ جمعه گذشته نیز با 
امضای یک فرمان جدید، ورود مهاجران خارجی که 
قادر نیستند هزینه های بهداشت و درمان خودشان 
را بپردازنــد، ممنوع کرد. بر اســاس قانون جدید، 
مهاجرانی که قادر نباشــند ۳۰ روز پس از ورود به 
آمریکا هزینه های بهداشــت و درمان خود را تامین 
کنند یا هیچ گونه نقدینگی برای تامین این هزینه ها 
نداشته باشــند، به طور موقت اجازه ورود به خاک 

آمریکا را نخواهند داشت.

از قول »مارک مورگان« 
مدیر موقت اداره گمرک 
و حفاظــت از مرزهای 
ماموران  نوشت:  آمریکا 
گارد مــرزی آمریکا در 
۱۲ ماه گذشــته حدود 
یــک میلیــون مهاجر 
غیرقانونــی را در مــرز 
مکزیــک بازداشــت یا 
بر  کرده انــد.  متوقــف 
اساس این گزارش، رشد 

فزاینده بازداشت مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک 
و آمریکا در شرایطی است که دولت ترامپ تالش های 

رئیس جمهور ترکیه اعالم کرد، عملیات نظامی 
جدید ارتش این کشور در شمال سوریه با اسم رمز 

»چشمه صلح« آغاز شده است.
»رجــب طیب اردوغان« عصر دیروز طی توئیتی، از 
آغاز عملیات نظامی جدید این کشــور در شمال سوریه 
خبر داد. اردوغان نوشت: نیروهای مسلح ترکیه به همراه 
ارتش آزاد)تروریست های سوری( عملیات چشمه صلح 
را علیه تروریســت های پ.ک.ک)حــزب کارگران کرد 
ترکیه(، ی.پ.گ )یگان هــای مدافع خلق( و داعش در 

شمال سوریه آغاز کردند. 

به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهور ترکیه در 
ادامه توئیت خود مدعی شد: عملیات چشمه صلح... منجر 
به ایجاد یک منطقه امن می شود و بازگشت پناهندگان 

سوری به خانه های خود را تسهیل می کند. 
دقایقــی قبل از توئیت اردوغان، جنگنده های »اف-

۱6« نیروی هوایی و توپخانه ارتش ترکیه پایگاه های شبه 
نظامیــان کرد را در مناطق »رأس العین« ، »تل أبیض« ، 
»المشرافهًْ« ، »خربهًْ البنات« ، »سرکانیه« و »گیرسپی« 
هدف قرار دادند. »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه 
نیز با صدور بیانیه ای، مدعی شد: این عملیات تحت قوانین 

بین المللی، منشــور سازمان ملل و قطعنامه های شورای 
امنیت درباره مبارزه با تروریسم انجام می شود.

 وزارت خارجه ترکیه هم اعالم کرد که سفرای هر پنج 
عضو دائم شورای امنیت در آنکارا را احضار کرده و آنها را 
در جریان جزئیات عملیات جدید در سوریه قرار داده است.

ترکیــه قصد دارد با ایجاد منطقه امن به طول بیش 
از ۲۳۰ کیلومتــر و عرض ۳۰ الی ۴۰ کیلومتر در امتداد 
مرزهای ســوریه، عالوه بر دور کردن شبه  نظامیان کرد، 
زمینه را برای اسکان دو میلیون و ۳۰۰ هزار آواره سوری 

ساکن ترکیه فراهم کند.

صهیونیست ها هم به شدت ترسیدند
روزنامه »یدیعــوت آحارانوت« در باره حمله ترکیه به 
شمال سوریه نوشت: این تصمیم آمریکا، خنجر از پشت به 
اسرائیل و هم پیمانان آمریکا در منطقه تلقی می شود. این 
تصمیم سبب شوکه شدن مقامات اسرائیلی شده است و آنها 
این حد بی توجهی ترامپ به هم پیمانانش را غافلگیرکننده 

خوانده اند. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، »الون بن 
داوید« تحلیلگر سیاسی در فلسطین اشغالی، به تلویزیون 
رژیم صهیونیســتی گفت: در نهاد های امنیتی اســرائیل 
شــاهد نوعی ترس و وحشت هســتیم، زیرا این کار)رها 
کردن کردها(، برای تمامی هم پیمانان آمریکا در منطقه، 
پیامی به شدت نامناسب دارد. »باراک رافید« دیگر تحلیلگر 

صهیونیست، در این باره گفت: در بُعد سیاسی و همچنین 
در محافل نظامی اسرائیل، شاهد نوعی غافلگیری در برابر 
تصمیم ترامپ هســتیم، اسرائیل هیچ اطالعی از این کار 
نداشت. چنین اقدامی با توجه به تبعاتی که به دنبال دارد، 

موجب نگرانی قابل توجهی در تل آویو شده است.
هشدار سوریه 

یک منبع در وزارت خارجه ســوریه اعالم کرد: رفتار 
خصمانه رژیم اردوغان به روشنی، بیانگر طمع توسعه طلبانه 
ترکیه در اراضی سوریه است... نمی توان این رفتار را تحت 
هیچ بهانه ای توجیه کرد. این منبع گفت، ترکیه خود را در 
صف تروریست ها و گروهک های مسلح قرار داده و جایگاه 
خود به عنوان ضامن توافق روند )مذاکرات سیاسی( آستانه 
)برای حل بحران سوریه( را از دست داده است و این اقدام، 
ضربه ای کشنده به کل روند سیاسی )حل بحران سوریه( 

وارد کرده است.
مذاکرات حل بحران ســوریه که در شهر آستانه )نور 
سلطان فعلی( برگزار شده، شامل توافق هایی درباره وضعیت 
اســتان ادلب است و ایران، روسیه و ترکیه ضامن اجرایی 

آن هستند.

اردوغان حمله ارتش ترکیه به خاک سوریه را
رسما اعالم کرد


