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نخست وزیر رژیم صهیونیستی از برخی وزرا بابت درز اخبار نشست های 
امنیتی کابینه انتقاد کرد.  به نوشته روزنامه »جروزالم پست« »بنیامین 
نتانیاهو، در س��خنانی پش��ت درهای بسته و در جلس��ه  لیکود، حزب 
راست گرای سکوالر گفت: »با درز اخبار و توئیت نمی توان نشست امنیتی 
کابینه را اداره کرد.« سخنان نتانیاهو به دنبال تهمت زنی های متقابل 
بین وزرای کابینه که همدیگر را به درز اخبار متهم می کنند، مطرح شد.  
بر اساس این گزارش، در نشست امنیتی کابینه در روز یکشنبه ، »نفتالی 
بنت« وزیر آم��وزش از »گادی آیزنکوت« رئیس س��تاد کل ارتش در 
خصوص عدم واکنش نظامی به پرواز بادبادک های آتش زا سؤال هایی 
پرسید و بعد از ردوبدل شدن سخنانی بین این دو وزیر بابت حمله به غزه 
درگیری لفظی رخ داد.  به نوشته این روزنامه، »آویگدور لیبرمن«، وزیر 
جنگ این رژیم نیز نفتالی بنت را به درز اخبار جلسات امنیتی کابینه به 
بیرون برای »کسب اعتبار« متهم کرد و گفت که بنت می خواهد در آینده 
وزیر جنگ شود. لیبرمن در این زمینه به روزنامه »یدیعوت آحارانوت« 
گفت: »تحرکات سیاسی پشت سر رئیس ستاد ارتش،  زشت ترین کار 
است.« نفتالی بنت نیز در واکنش به سخنان لیبرمن ، او را وزیر »ضعیف« 
و »ترسو« لقب داد. این در حالی است که  »یعیر الپید« رهبر حزب » یِش 
َعتید« با دفاع از نفتالی بنت، از نتانیاهو به دلیل درز اخبار کابینه امنیتی در 
گذشته انتقاد کرد و گفت که نتانیاهو پیش تر و در هنگام  عملیات »تیغه 

حفاظتی« اخبار جلسات امنیتی کابینه را به بیرون انتقال می داده است.

 
وزیر مشاور امارات در امور خارجه به جدایی پسر حاکم امارت الفجیره و 
پناهندگی وی به دوحه واکنش نشان داد. به گزارش »القدس العربی«، 
پس ازآنکه راشد بن حمد الشرقی، پسر حاکم امارت الفجیره مصاحبه ای 
با روزنامه نیویورک تایمز داشت، انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور 
خارجه در توئیتی نوش��ت: کسی که دچار دستپاچگی شده است، علیه 
این خاندان حاکم یا خان��دان دیگری توطئه چینی می کند و وی طبق 
معمول از شجاعت بویی نبرده است و از هراس رویارویی، به نشت اخبار 
و مصاحبه های مطبوعاتی پناه می برد. وی افزود: این بازی که برمال شده 
است، بحران و سقوط اخالقی این شخص را بیشتر می کند. در مقابل، 
احمد سعید الرمیحی، مدیر دفتر رسانه ای در وزارت خارجه قطر گفت: 
کسی که شخص شکست خورده )ابن سحیم، مخالف قطری( را پذیرا 
بوده است، از شجاعت دم نمی زند. وی افزود: کسی که از میز مذاکرات 
فرار کرده است، از رویارویی عاجز است. پیش تر نیویورک تایمز گزارش 
داد که راشد الشرقی به صورت غافلگیرانه در صبح شانزدهم ماه مه وارد 

فرودگاه دوحه شد و درخواست پناهندگی سیاسی کرد. 

 
شورای سوریه دموکراتیک اعالم کرد در حال بررسی تشکیل ائتالفی 
به نمایندگی از ساکنان مناطق تحت کنترل این نیروها در شمال سوریه 
جه��ت آمادگی برای مذاکرات احتمالی با دمش��ق اس��ت. به گزارش 
روزنامه »الش��رق االوس��ط«، شورای س��وریه دموکراتیک که شاخه 
سیاسی نیروهای سوریه دموکراتیک محسوب می شود، در شهر الطبقه 
در شمال سوریه کنفرانسی را با حضور حدود ۲۴۰ تن ازجمله مسئوالن 
کرد و نیز نمایندگانی از مخالفان سوریه از دیگر اقوام برگزار کرد. حکمت 
حبیب، عضو هیئت رئیسه شورای س��وریه دموکراتیک در گفت وگو با 
خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: یکی از اهداف این کنفرانس تشکیل 
ائتالفی برای مذاکره با دولت دمشق است. بشار اسد، رئیس جمهوری 
سوریه اواخر مه گذشته در گفت وگویی مطبوعاتی درباره مناطق تحت 
کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک گفت: ما اکنون باب مذاکره با این 
نیروها را گش��وده ایم چراکه بیشتر این نیروها سوری هستند و اگر این 
اتفاق رخ ندهد ما عملیات آزادسازی این مناطق را آغاز خواهیم کرد. ما 
چه با حضور آمریکایی ها و چه بدون آن ها گزینه دیگری نداریم. در پی 
این اظهارات ش��ورای سوریه دموکراتیک آمادگی خود را برای ورود به 

مذاکراتی بدون شرط با دمشق اعالم کرد.

 
کنس��ت رژیم صهیونیس��تی دوش��نبه ش��ب پیش نویس قانون 
»شکس��تن س��کوت« را به تصویب رس��اند؛ قانونی که به موجب 
نمایندگان انجمن ها و نهادهای حقوقی در اراضی اش��غالی 19۴8 

حق ورود به مدارس و فعالیت و سخنراتی در دانشگاه ها را ندارند.
قانون مذکور در واقع آن دس��ته از نهادها و انجمن های حقوقی را 
هدف قرار داده است که علیه رژیم صهیونیستی و تجاوزات نظامیان 
این رژیم علیه ملت فلسطین فعالیت می کنند یا نهادهایی که از این 
رژیم به خاطر این تجاوزات انتقاد کرده و یا اقدام به تهیه گزارش و 

مستندات در این زمینه می کنند.
این قانون همچنی��ن تهیه گزارش علیه نظامیان ارتش از س��وی 
انجمن ها و نهادهایی که در خارج از فلسطین اشغالی فعالیت دارند 
را نیز ممنوع می دان��د و اجازه نمی دهد نمایندگان این نهادها وارد 
مدارس و مراکز آموزشی در فلسطین اشغالی شوند. ۴3 نفر از اعضای 
کنست به پیش نویس این قانون رای موافق و ۲۴ نفر رای مخالف 
دادند. روزنامه هاآرت��ص اعالم کرد که در آخری��ن لحظات، امیر 
اوحانا عضو کنس��ت از حزب لیکود بند دیگری به این قانون اضافه 
کرد که به موجب آن هرگونه سخنرانی اشخاصی همچون حاگی 
العاد مدیرکل سازمان بتسیلم ) یک سازمان حقوقی غیردولتی چپ 
گرای اس��رائیلی( در مدارس به خاطر مشارکت در جلسات شورای 
امنیت و دعوت به اعمال تحریم بر رژیم صهیونیستی ممنوع است.

به گ��زارش مرکز اطالع رس��انی فلس��طین، وزارت معارف رژیم 
صهیونیس��تی قبل از تصویب پیش نویس ای��ن قانون، به مدیران 
م��دارس ابالغ کرده بود که نباید به افراد مش��خص اجازه دهند در 

مدارس سخنرانی کنند.
به موجب قانون مذکور، حتی افراد خارجی فعال در زمینه مبارزه با 
نژادپرستی و اشغالگری نیز حق ورود به مدارس و سخنرانی برای 

دانش آموزان و دانشجویان را ندارند.

جلدروز

روزنامه »نیویورک دیلی نیوز« 
تصویری از ترامپ را منتشر کرد 
که در آن رئیس جمهوری آمریکا 
به مغز "عمو سام" آمریکایی ها 
ش��لیک  می کند. ای��ن روزنامه 
پس از نشس��ت هلس��ینکی که 
دوش��نبه با حضور دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمریکا و والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه برگزار 
شد، در صفحه اول خود تصویری را 
منتش��ر کرده که ترامپ را دس��ت 
در دس��ت پوتین و در حال ش��لیک 
به "عمو س��ام"، نماد دموکراس��ی 
آمریکایی در خیابان پنجم نیویورک 

نشان می دهد. عمو سام )به انگلیسی: Uncle Sam( نماد شخصیتی 
و تجس��م ملیت برای دولت فدرال آمریکا اس��ت. این تصویر کنایه ای به 
اظهارات ترامپ در سال ۲۰1۶ است که گفته بود، می تواند "در وسط خیابان 
پنجم" به هرکسی ش��لیک کند و محبوبیت خود را از دست ندهد. او طی 
کمپین انتخاباتی خود گفت: من وفادارترین اف��راد را در کنار خودم دارد. 
می توانم در وسط خیابان پنجم بایس��تم و به مردم شلیک کنم و حمایت 

هیچ رأی دهنده ای را از دست ندهم. 
این تصویر یک روز پس از دیدار هلسینکی میان روسای جمهور آمریکا و 
روسیه و در انتقاد از عدم محکوم کردن روسیه از سوی ترامپ برای مداخله 
در انتخابات ۲۰1۶ آمریکا منتشر می ش��ود. دونالد ترامپ در این نشست 
اظهار کرد: مردم به من گفتند که فکر می کنند روسیه در انتخابات مداخله 
کرده است. رئیس جمهور پوتین به من گفت روسیه چنین کاری نکرده و 
من می گویم، دلیلی نمی بینم که روس��یه چنین اقدامی انجام داده باشد و 
به هر دو طرف اعتماد دارم. این دیدار تنها س��ه روز پس از متهم شدن 1۲ 
مأمور اطالعاتی روس برای مداخله در انتخابات ۲۰1۶ از س��وی وزارت 

دادگستری آمریکا صورت گرفت.

گزارش

نمایندهکنستاذعانکرد:
بازدارندگی اسرائیل ضعیف شده است

نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی با اذعان به ضعیف شدن بازدارندگی و 
واکنش های تل آوی��و به اقدامات گروه های مقاومت در غزه، گفت به این 

دلیل حماس به عملیات های خود ادامه می دهد.
»کسنیا اس��ولتووا« نماینده پارلمان رژیم صهیونیستی »کنست« اذعان 
کرد که بازدارندگی و پاس��خ های نظامی این رژیم به اقدامات گروه های 
مقاومت در نوار غزه، ضعیف ش��ده است. اس��ولتووا در مصاحبه با شبکه 
رادیوی��ی »داروم« گفت: »حم��اس اکنون می داند ک��ه ما واکنش های 
مح��دودی )به اقدامات آن ه��ا( داریم و می داند که ارتش اس��رائیل فقط 
سیاس��ت های کابینه را اجرا می کند«. به نوشته وبگاه »عروتص شوع« 
وی درباره سیاست کابینه رژیم صهیونیستی توضیح داد: »آن ها )حماس( 
می دانند ک��ه کابینه تمایلی به عملیات نظامی )جدی��د علیه غزه( ندارد و 
نمی خواهد به غیرنظامیان آسیب بزند«. این نماینده کنست با درخواست 
از کابینه برای خونس��رد نبودن در مواجه با گروه های مقاومت فلسطینی، 
تأکید کرد: »وزیران کابینه نباید از مسامحه با حماس صحبت کنند. این 
مسئله نباید یکی از گزینه های روی میز باشد«. ناتوانی رژیم صهیونیستی 
در مقابله با بادبادک ها و بالن های آتش زای فلسطینی ها، تل آویو و سران 
سیاس��ی و نظامی آن را واداش��ته که به طور مکرر، غزه را به جنگ جدید 

تهدید کنند.
 »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در جلسه اخیر کابینه 
امنیتی، ضمن موظف کردن ارتش به پاس��خ ش��دید به پرواز بادبادک ها، 
تهدید کرده بود تمام نوار غزه بهای این گونه اقدامات را خواهند پرداخت. 
»بنیامین نتانیاهو« نخس��ت وزیر این ژریم نیز در دس��توری جداگانه به 
ارتش، خواستار پایان دادن هرچه سریع تر به این پدیده شد. بادبادک های 
آتش زای فلسطینی ها در طول برگزاری راهپیمایی های بازگشت در ماه 
آوریل، می و ژوئن ۲۰18، مشکالت جدی برای رژیم صهیونیستی ایجاد 
کرده زیرا مقابله با آن برخالف س��ادگی اش، آسان نیست. وزارت جنگ 
رژیم صهیونیستی تخمین زده اس��ت که طی دو ماه اخیر، تاکنون حدود 
1۲۰۰ بادبادک و بالن آتش زا از نوار غزه به پرواز درآمده اس��ت که حدود 

۵۰۰ عدد آن را ارتش صهیونیستی، ساقط کرده است. 
همچنی��ن وزارت جنگ این رژی��م می گوید که حداق��ل ۷۰۰ عدد این 
بادبادک ها با فرود در مزارع صهیونیست ها، حداقل به طور مجموع بیش 
از بیست کیلومترمربع را به آتش  کشیده است. مقامات رژیم صهیونیستی 
تخمین زده اند که آتش س��وزِی اراضی و مزارع شهرک نش��ینان مجاور 
نوار غزه ناش��ی از بادبادک های آتش زا، بیش از سه میلیون دالر به آن ها 
خسارت وارد کرده اس��ت.  مرز غزه و مناطق نزدیک به آن در ۴8 ساعت 
گذشته بسیار ملتهب و شاهد تبادل آتش بین گروه های مقاومت فلسطینی 
و جنگنده های رژیم صهیونیستی بوده است. ارتش رژیم صهیونیستی در 
این دو روز به بهانه تداوم پرواز بادبادک های آتش زا، چندین بار با توپخانه 
و جنگنده  به مناطق مختلفی در غزه حمله کرد که این حمله بزرگ ترین 
عملیات هوایی از زمان جنگ ۲۰1۴ با مقاومت در این منطقه بوده است. 
وزارت بهداشت غزه اعالم کرده بود در این حمالت، دو نوجوان فلسطینی 
به شهادت رسیده و دست کم ۲۵ نفر دیگر زخمی شدند. بعدازاین حمالت 
بود که گروه های مقاومت فلسطینی با ش��لیک بیش از 1۷۴ موشک، به 

حمالت صهیونیست ها پاسخ دادند. 

نروژ
9۰۰ نفر از کارکنان و متخصصان صنعت نفت نروژ در اعتراض به کاهش 
دست مزد و حقوق بازنشستگی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان 
که از روز ش��نبه هفته جاری اعتراضاتی را در خصوص دستمزد و حقوق 
بازنشستگی به مسئوالن صنعت نفت نروژ داشتند به دلیل بی توجهی به 
مسائل معیشتی امروز تصمیم گرفتند تا دست به اعتصاب زنند. نماینده 
اعتصاب کنندگان می گوید متأسفانه تاکنون هیچ جوابی از سوی مسئوالن 
ارش��د شرکت نفت نروژ داده نشده است و اگر این بی محلی ها ادامه یابد 
اعتراضات خود را گسترده تر خواهند کرد. این در حالی است که بهای نفت 
خام برنت پس از پایین ترین میزان خود طی سه ماه اخیر به دنبال اعتصاب 
شمار زیادی از کارگران صنعت نفت نروژ با افزایش مواجه شد. نفت خام 
برنت با افزایش ۲8 س��نت معادل ۰.۴ درصد به ازای هر بشکه نفت ۷۲ 
دالر 1۲ سنت معامله شد و نفت خام وست تگزاس 1 سنت کاهش داشته 
و به ۶8 دالر ۵ سنت در هر بشکه رسید.  اعتصاب کارگران در سکوهای 
فراس��احلی نفت و گاز در نروژ پس از مخالفت با توافق پیشنهادی برای 
دستمزد، شدت گرفت.  این گزارش حاکی است در سال  ۲۰1۲ نیز بخشی 
از کارکنان و متخصصان صنعت نفت نروژ دس��ت به اعتصاب زدند که 
نتیجه آن کاهش 13 درصدی تولید نفت و ۴ درصدی تولید گاز نروژ شد.

عکسنوشت

اعضای تیم پیگیر روند درمان آیت اهلل شیخ عیسی قاسم، رهبر نهضت اسالمی 
بحرین اعالم کردند به منظور تشخیص دقیق بیماری شیخ عیسی قاسم و 
پیشبرد روند درمان وی، کادر پزش��کی متخصص روز پنجشنبه بر روی او 
عمل آندوسکوپی انجام دادند. همچنین بعد از مشخص شدن محل دقیق 
بیماری در بدن شیخ عیسی قاسم از این قس��مت نمونه برداری شده است. 
آیت اهلل شیخ عیسی قاسم نهم ژوئیه و در پی وخیم شدن اوضاع جسمانی اش 
وارد بیمارستانی در لندن شد. او حدود دو سال در خانه اش در منامه در محاصره 
نیروهای رژیم آل خلیفه بود و در بازداش��ت خانگی به س��ر می برد. آیت اهلل 
شیخ عیسی قاسم به محض ورود به لندن با آمبوالنس به بیمارستان منتقل 

شد و پزشکان متخصص کارهای درمانی اولیه او را آغاز کردند.

جین فرگوس��ن، خبرنگار این ش��بکه خبری که 
سه سال پیش نیز به این کش��ور سفر داشته، بیان 
کرده اس��ت که مدت ها بود به دنبال ویزا و سفر به 
صنعا بوده است اما ائتالف عربی که سال هاست از 
راه های زمینی و دریایی و هوایی به س��مت صنعا 
را بسته اس��ت، مانع از انجام مسافرت خبرنگاران 
به این شهر می شده اس��ت. او بیان کرده است که 
ویزاهای خبرنگاران در طول سه سال گذشته بارها 
صادرشده و باوجوداینکه زمان آن منقضی نشده، 
اما ائتالف عربی اجازه سفر هوایی به صنعا را صادر 
نکرده است. این خبرنگار آمریکایی اما بعد از ماه ها 
تالش سرانجام توانسته به این شهر سفری داشته 
باشد. فرگوسن که از جنوب به سمت صنعا حرکت 
کرده بود، بارها تالش می کند که وارد بخش شمالی 
صنعا شود که تحت کنترل نیروهای انصاراهلل قرار 

دارد. او با مسئوالن انصاراهلل هماهنگ کرده بود که 
بتواند از درون این مناطق گزارش تهیه کند و به دلیل 
اینکه نباید توسط نیروهای وابسته به ائتالف عربی 
شناسایی می شد باحجاب و روبنده کامل و به صورت 

قاچاقی و بدون اجازه به این منطقه وارد می شود.
وی در اولین اقدام سری به بیمارستان های صنعا 
می زند و در کمال تعجب در گفت وگو با پزشکان 
به این نتیجه می رسد که بسیاری از آن ها از سال 
۲۰1۶ تاکن��ون دیگر هیچ حقوقی از طرف دولت 
دریافت نکرده اند و به دلیل مسائل انسان دوستانه 
در بیمارس��تان هایی که دارو و وسایل بهداشتی 
مناسبی ندارند همچنان مش��غول به کارند. تنها 
س��ازمانی که هنوز کمک هایی به شدت کم را به 
بیمارس��تان ها ادامه می دهد، یونیسف است که 
تالش دارد با بحران سوءتغذیه و گرسنگی کودکان 

مقابله کند. این خبرنگار آمریکایی در ادامه درباره 
ش��رایط بخش ک��ودکان در این بیمارس��تان ها 
می نویس��د: »زمانی ک��ه وارد بخ��ش کودکان 
می شوید با س��کوتی س��نگین مواجه می شوید. 
برخی از کودکان که سالمت بیشتری دارند شاید 
گریه کنند اما بیشتر آن ها به دلیل گرسنگی تنها 
به اطراف خی��ره مانده اند و هی��چ عکس العملی 
نش��ان نمی دهند. سوءتغذیه ش��اید برای کسی 
که چش��مانش به ای��ن صحنه ها ع��ادت ندارد 
عالئم کمی از خود نشان بدهد. برخی از کودکان 
بی حرکت و صامت یکجا باقی مانده اند. زمانی که 
این بحران بیشتر می شود و کودکان از گرسنگی 
بیش��تری رنج می برند می توانید آن ها را مشاهده 
کنید که موهایشان را ازدست داده اند و یا موها به 
قرمزی گراییده اس��ت. برخی از آن ها شکم هایی 

فرورفته دارند، برخی هم اس��تخوان هایی بیرون 
زده از پوست نازک هستند که روی تخت افتاده اند. 
برخی از آن ها پوس��ت و چهره ای پیر دارند. وقتی 
گریه می کنند این چروک ها عمیق تر نیز می شود.

خانواده ه��ا دیگ��ر از این همه تالش ب��رای زنده 
نگاه داشتن کودکان خسته شده اند. سه سال پیش 
که قحطی و گرس��نگی وارد یمن شد، آن ها از هر 
راهی تالش کردند تا ک��ودکان را زنده نگه دارند و 
برای آن ها غذایی فراهم سازند. برخی در ابتدای امر 
تالش کردند از فروشگاه های محل خود قسطی و 
به صورت نسیه مواد غذایی تهیه کنند، بعد از مدتی 
همین فروشگاه ها نیز به دلیل وجود نداشتن مواد 
غذایی بسته ش��دند. کار به مرغ ها و خروس های 
خانه کشید و دام هایی که هنوز وجود داشتند. حاال 
دیگر فقط چای ش��یرین و تکه های کوچک نان 
مردم را بعد از سه سال زنده نگه داشته است. مادران 
به دلیل غذا نخوردن، شیری برای زنده نگه داشتن 

کودکان ندارند. «
پدیده عجی��ب در فرهنگ یمنی، غ��رور آن ها و 
مقاومتش��ان در برابر حوادث و شرایط این چنینی 
اس��ت. این خبرنگار آمریکای��ی در ادامه می گوید 
زمانی که از پدر و مادر کودکان گرس��نه می پرسم 
که چرا کودکانشان این چنین مریض شده اند، آن ها 
می گویند نمی دانیم، ما در خانه غذا داریم و مشکلی 
نداریم. فرگوسن در ادامه می نویسد: »این رفتار به 
دلیل فرهنگ باالی مردم یمن است. آن ها از این 
نوع رفتار با نام »فخر« یاد می کنند. همان غروری 
که اج��ازه نمی دهد به غربیه ها بگویند که به دلیل 
بیکار شدن مردان و وضعیت جنگی و فقر و قحطی 
تحمیلی، تنها می توانند یک وعده غذای بسیار کم 

در طول روز بخورند.«
خبرنگار ش��بکه خبری PBS در ادامه می گوید: 
»همین طور که در شهر صنعا، این شهر ثبت شده 
در میراث فرهنگی یونسکو قدم برمی دارم به زمانی 
می اندیش��م که این ش��هر تاریخی زمانی مملو از 
توریست بود. این ش��هر در وقع از صنعت توریسم 
زنده بود. یمن قبل از جن��گ نیز به دلیل موقعیت 
جغرافیایی خود نمی توانست مواد غذایی تولید کند 
و همیشه واردکننده مواد غذایی بود. حاال تحریم ها، 
محاصره ائتالف عربی و نرسیدن غذا به شهر باعث 
ش��ده که مردم هرروز بیش��تر از روز قبل در فقر و 

گرسنگی دست وپا بزنند.«

گزارشتکاندهندهازشبکهPBSآمریکاازنسلکشیائتالفعربیدریمن

از ابتدای شکل گیری جنگ یمن و تجاوز عربستان سعودی و ائتالف نظامی اش به این کشور، رسانه های 
ثمانهاکوان
گروهبینالملل

آمریکایی رویه سکوت و نادیده گرفتن این جنگ را در دستور کار خود قرار داده بودند. بااین وجود هنوز 
هستند تعدادی از رسانه ها که بنا به شرایط موجود و به دلیل طوالنی شدن این جنگ و آمار باالی فجایع 
انسانی رخ داده در آن، هنوز هم این جنگ را دارای ارزش خبری می دانند و هرازگاهی گزارش هایی را 
از یمن منتش�ر می کنند. شبکه خبری PBS روز دوشنبه اما گزارشی را درباره اوضاع انسانی در یمن و به خصوص وضعیت کودکان در این 

کشور جنگ زده منتشر ساخت که بسیار تکان دهنده است.

کودکانیکهپیرشدهاند!

چهرهخبر

احتمال محاکمه انگلیس به خاطر دست داشتن در کشتار غیرنظامیان
تحقیقاتی که طی مدت دو سال صورت گرفته، نشان می دهد که 
کارکنان ارتش انگلیس ممکن است به دلیل کشتار غیرنظامیان 
در حمالت پهپادی در کشورهایی چون یمن و سوریه و احتمال 

دست داشتن در جرایم جنگی آمریکا، محاکمه شوند.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این تحقیقات که از س��وی گروه پارلمانی 
همه احزاب انگلیس در خصوص پهپادها صورت گرفته، حاکی از آن است 

که شمار عملیات انجام شده در عراق، سوریه، یمن، پاکستان و سومالی که 
انگلیس در آن ها شرکت کرده، روندی افزایشی داشته است. در گزارش این 
تحقیقات آمده است، وزارت دفاع انگلیس عالوه بر انجام حمالت خود، به 
عملیات آمریکا و سایر متحدانش نیز کمک می کند؛ عملیاتی که ممکن است 
ناقض قوانین ملی و بین المللی باشند. مایکل کالرک، رییس گروه پهپادهای 
پارلمان انگلیس اظهار  کرد، انگلیس با کشورهایی نظیر عربستان، امارات  
و قطر همکاری می کند که »بر مبنای اس��تانداردهای قوانین ناتو فعالیت 

نمی کنند و همین امر احتمال همدس��تی این کش��ور در حمالت پهپادی 
غیرقانونی بر مبنای معیارهای انگلیس را افزایش می دهد.« وی تاکید کرد که 
در همه حمالت هوایی باید جانب احتیاط برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان 
رعایت شود. گروه پارلمانی پهپادها طی این تحقیقات مدارکی را از اقدامات 
نظامی انگلیس بدون داشتن مجوزهای پارلمانی به دست آورده است و بر 
مبنای این یافته ها نتیجه گرفته است که دولت فعلی این کشور مجوزهای 

پارلمانی را برای همکاری با متحدانش الزم نمی داند.

عمران خان: »حزب نواز و مردم« رکورد 
فساد اقتصادی را زده اند

 عمار حکیم: به خواسته های مشروع مردم 
باید سریعا پاسخ داده شود

رهبر حزب تحریک انصاف با انتقاد از عملکرد حزب نواز و حزب مردم گفت: آنها رکورد فس��اد اقتصادی 
را شکسته اند.

»عمران خان« رهبر حزب تحریک انصاف که در جمع مردم ش��هر میانوالی سخن می گفت، اعالم کرد: 
حکومت های حزب نواز و حزب مردم تمام رکوردهای فساد اقتصادی را شکسته اند.

وی تصریح کرد: باید از حزب نواز س��وال کرد که طی ۵ سال اخیر در کشور چه اقدامات مثمر ثمری انجام 
داده و باعث رونق کدام بخش ش��ده است. عمران خان گفت: سیاستمداران پاکستان اموال 
مردم را به س��رقت می برند و از این طریق فرزندانش��ان متمول می شوند ولی مردم 
پاکستان بدهکارتر از قبل می شوند. رهبر حزب تحریک انصاف افزود: طی ۵سال 
اخیر سیاست های اشتباه حزب نواز باعث شده تا مردم پاکستان 3هزار و ۶۰۰میلیارد 
روپیه خسارت ببینند. این سیاستمدار مشهور پاکستانی اضافه کرد: سران حزب نواز 
پول های فراوانی را به خارج از کش��ور منتقل کردند، اینک فرزندان ش��هباز شریف 
تابعیت انگلیسی دارند و فرزندان اسحاق دار نیز در دبی از اموال باد آورده 
پدر خود استفاده می کنند. وی تعهد داد پس از روی کار آمدن و رسیدن 
به قدرت س��اخت مدرسه، بیمارس��تان و دیگر مراکز مهم که به مردم 

خدمات عمومی ارائه می دهند را دنبال کند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق با حضور در نشست سران احزاب سیاسی عراق تاکید کرد که تشکیل دولت 
اکثریت ملی تنها راهکار حل مش��کالت عراق است. »سید عمار حکیم« رئیس جریان حکمت ملی عراق با 
حضور در نشس��ت سران احزاب سیاسی عراق با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تشکیل دولت اکثریت ملی 
اظهار داشت: تنها راهکار حقیقی برای حل مشکالتی که عراق با آنها دست و پنجه نرم می کند، تشکیل چنین 
دولتی است. وی با بیان اینکه مهم ترین ویژگی دولت اکثریت ملی خدمت رسانی است، تصریح کرد: موضوع 
حائز اهمیت تظاهرات در شهرهای مختلف، همان است که جریان حکمت ملی پیش تر به آن اشاره کرده بود.

حکیم در این خصوص ادامه داد: از مدت ها پیش تأکید کردیم که عراق، پس از پیروزی های سیاسی، اجتماعی و 
نظامی با چالش بزرگی چون خدمت رسانی مواجه است. وی با اشاره 

به تظاهرات اخیر مردم عراق افزود: باید خواسته های مشروع 
تظاهرات کنندگان را در س��ریع ترین زمان ممکن پاسخ داد و 
نیازهای آنان را برآورده کرد. رئیس ائتالف ملی شیعیان عراق 

در پایان از تظاهرات کنندگان خواست تا تنها خواسته های 
خود را مطرح و از پیوستن به افراد خرابکار اجتناب کنند؛ زیرا 
این افراد با تخریب اموال عمومی در صدد تحریف نیازها و 

برهم زدن تظاهرات صلح آمیز هستند.

اظهارات رئیس جمهوری آمری�کا در کنفرانس مطبوعاتی 
مشترک وی با والدیمیر پوتین انتقادهای بسیاری را از سوی 
قانون گ�ذاران آمریکایی در هر دو حزب و ش�خصیت های 

سیاسی دموکرات در پی داشت.

جان مک کین، سناتور جمهوری خواه روز گذشته مالقات دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را 
یک اشتباه فاجعه بار قلمداد کرد و گفت که ترامپ در دفاع از کشورش 

ناکام مانده است.
مک کین خاطرنشان کرد: ترامپ نه تنها نتوانست درباره یک دشمن، 
واقعیت را بگوید بلکه در صحبت ک��ردن به نمایندگی از آمریکا برای 
جهان هم ناکام ماند. وی ادامه داد: مشخص است که نشست سران در 
هلسینکی یک اشتباه فاجعه بار بود. در همین حال لیندزی گراهام، دیگر 
س��ناتور جمهوری خواه تصریح کرد که ترامپ برای مسئول شناختن 
روس��یه در جریان مداخله در انتخابات ۲۰1۶ فرصت را از دس��ت داد و 

نتوانست هشداری جدی درباره انتخابات پیش رو ابالغ کند.
وی ادامه داد: پاس��خ پوتین از جانب روسیه به عنوان نشانه ای از ضعف 
تلقی خواهد شد و مشکالت مضاعفی به وجود خواهد آورد. پل رایان، 
رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا نی��ز در بیانیه ای تأکید کرد، 
روس��یه به طور قطع در انتخابات ۲۰1۶ مداخله کرده است. وی ادامه 
داد: رئیس جمهور باید این موضوع را تبیین کند که روسیه هم پیمان ما 
نیست. هیچ هماهنگی خاصی در ابعاد اخالقی میان آمریکا و روسیه که 

به ارزش های بنیادین ما خصومت می ورزد، وجود ندارد.
میچ مک کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا نیز با انتشار بیانیه ای 
گفت که ترجیح می دهد درباره سخنان ترامپ در هلسینکی اظهارنظری 

نداشته باشد.
از س��وی دیگر نانس��ی پلوسی، عضو برجس��ته دموکرات در مجلس 
نمایندگان آمریکا در توییتی نوش��ت: هر روز از خودم می پرس��م که 
روس ها با ترامپ در ابعاد شخصیتی، مالی و سیاسی چه سر و سری دارند؟

شومر، س��ناتور دموکرات آمریکایی نیز از عملکرد ترامپ در نشست 
هلسینکی انتقاد کرد و گفت: این که رئیس جمهوری آمریکا در مقابل 
مقام های دفاعی، آژانس های اطالعاتی و عوامل اجرای قانون ایاالت 

متحده طرف پوتین را بگیرد، بی خردانه، خطرناک و ضعیف است.
جف فلیک، سناتور جمهوری خواه آمریکایی نیز در توییتر خود نوشت: 
هرگز فکرش را هم نمی کردم که شاهد روزی باشم که رئیس جمهوری 
آمریکا در کنار رئیس جمهوری روسیه بایستد و به خاطر تهاجم روسیه، 
آمریکا را مورد انتقاد سرزنش قرار دهد. آدام اسکیف، نماینده آمریکایی 
از جن��اح دموکرات نیز اظهار کرد: پوتین اظه��ارات ترامپ را به عنوان 

چراغ سبزی برای مداخله در انتخابات ۲۰18 کنگره تلقی خواهد کرد.
شدیدترین انتقاد اما از سوی جان برنان رئیس سابق آژانس اطالعات 
مرکزی آمریکا، سیا صورت گرفت که کنفرانس خبری رئیس جمهور 
آمریکا با همتای روس��ش را که در فنالند برگزار ش��د کمتر از خیانت 
ندانس��ت. جان برنان، رئیس س��ابق س��یا در توئیتی، دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا را به دستاویزی برای والدیمیر پوتین، همتای 

روس��ش توصیف کرد و ادامه داد: کنفرانس خب��ری دونالد ترامپ در 
هلسینکی فراتر از اقدامات جنایتکارانه و تبهکارانه است. این مساله چیزی 
کمتر از خیانت نیست. وی ادامه داد: ای میهن پرستان جمهوری خواه 
کجایید؟! این اظهارنظر از سوی برنان در حالی صورت گرفت که جان 
مک کین، سناتور آمریکایی کنفرانس خبری ترامپ در کنار پوتین را یکی 
از "نمایش های تاسف برانگیز" از سوی یک رئیس جمهوری آمریکا در 

تاریخ این کشور توصیف کرده بود.

   واکنش ترامپ
ترام��پ با ای��ن ح��ال در توئیتی ضمن واکن��ش به موج انتق��ادات از 
گفتگوهایش با پوتین گفت، آمریکا و روسیه به عنوان دو کشوری که 
بزرگترین قدرت هسته ای جهان به شمار می آیند باید بتوانند با یکدیگر 

به خوبی کنار بیایند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه در توئیتی نوشت: »همانطور 
که پیش از این بارها گفته ام، من به نیروهای اطالعاتی خودم اطمینان 
باالیی دارم. با این حال همزمان می دانم برای آنکه آینده ای روشن تر 
بسازیم نباید تنها برروی گذشته تمرکز کنیم و به عنوان دو کشوری که 
بزرگترین قدرت هسته ای جهان به شمار می آییم باید بتوانیم با یکدیگر 
ب��ه خوبی کنار بیاییم.« ترامپ همچنین بدنبال موج انتقادات ش��دید 
نمایندگان کنگره آمریکا در حساب کاربری اش در توئیتر نوشت: »من 
ترجیح می دهم که در تالش برای دس��تیابی به صلح ریسک سیاسی 
مرتکب شوم تا اینکه صلح را به خاطر مسایل سیاسی به خطر بیندازم.«

رییسسابقآژانسامنیتملیآمریکا:اینمذاکرهکمترازخیانتنیست

انتقاد شدید سیاستمداران آمریکایی از مذاکرات ترامپ و پوتین
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