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امام محمدباقر علیهالسالم:

سخن نيك را از هر كسي ،هر چند به آن عمل نكند،
فرا گيريد.
بحاراالنوار ،دار احياءالترا العربي

ذرهبين
مغ�رب :دهها فع��ال حقوقی با برگ��زاری تظاهراتی
در «رباط» ،همبس��تگی خود با «حمید المهداوی» و دو
روزنامهنگار بازداش��تی دیگر که بیش از  10ماه است در
بازداشت بسر میبرند ،را اعالم کردند .شرکتکنندگان در
این تظاهرات که بنا به دعوت هیأت همبستگی با «حمید
المهداوی» و دیگر روزنامهنگاران برگزار شد ،شعارهایی در
خصوص درخواست آزادی روزنامهنگارانی که در اعتراضات
«حراک الریف» بازداشت شدهاند ،سر دادند.
اردن :دولت اردن اعالم کرد که با همکاری روس��یه
برای تدوین طرح��ی به منظور پایان دادن به درگیریها
در جنوب غربی سوریه در سریعترین زمان ممکن تالش
میکن��د .دولت اردن پس از ای��ن دیدار اعالم کرد که دو
طرف درباره تدوین طرحی برای پایان دادن به درگیریها
در جنوب غربی س��وریه در س��ریعترین زمان ممکن در
چارچوب توافقنامه صلح منطقه مرزی ،به توافق رسیدند.

اعتراف دیدهبان حقوق بشر به جنایات عربستان در یمن

سعودی باید به «لیست سیاه» بازگردد
دیدهب��ان حقوق بش��ر اعالم ک��رد :ائتالف
سعودی در حمالت  ۲ماه اخیر در یمن۳۹ ،
حق�وق بش�ر
غیرنظامی از جمله  ۲۶کودک را کش��ته و
جنایات جنگی مرتکب شده و باید به لیست سیاه بازگردانده شود.
ر حالی که حمالت کور ائتالف عربستان سعودی به یمنیها
از دو س��ال و نیم قبل همچنان ادامه دارد ،حاال دیدبان حقوق
بش��ر بر ارتکاب «جنایات جنگی» این ائت�لاف در یمن تاکید
کرده اس��ت .دیدبان حقوق بش��ر ائتالف به رهبری عربس��تان
سعودی در جنگ یمن را به جنایات جنگی متهم کرده است.
طب��ق اعالم این نهاد حقوق بش��ری ،در حمالت هوایی دو
م��اه اخیر ائتالف س��عودی 39 ،یمنی ش��امل  26کودک جان
خود را از دس��ت دادند .بنا به اعالم دیدبان حقوق بشر ،ائتالف
س��عودی  5حمله هوایی عامدانه یا از س��ر بی مالحظگی به 4
منزل مس��کونی و یک خواربار فروشی در یمن انجام داد که در
این حمالت مغایر با قوانین جنگ ،جان غیرنظامیان گرفته شد.
مدیر بخ��ش خاورمیانه دیدبان حقوق بش��ر در بیانیهای اعالم
ک��رده که «قولهای مک��رر ائتالف به رهبری س��عودی درباره

كيوسك

انج��ام حمالت هوایی مطابق با قوانین ،کودکان یمنی را از این
حمالت مس��تثنی نمیکنند« .سارا لیا ویتس��ون» افزود« :این
موضوع بر ضرورت بازگشتن فوری ائتالف (سعودی) به فهرست
س��الیانه "لیست شرم" سازمان ملل(لیست سیاه ناقضان حقوق
کودکان) تاکید میکند» .چهارم آگوست بود که یک هواپیمای
ائتالف عربس��تان سعودی یک منزل مس��کونی در صعده یمن
را ه��دف ق��رار داد و  9عض��و یک خانواده ش��امل  6کودک را
کشت؛کودکانی که از  3تا  12سال سن داشتند.
س��وم جوالی هم در یک حمل��ه هوایی دیگر 8 ،عضو یک
خانواده در اس��تان تعز یمن ش��امل همسر و یک دختر  8ساله
کشته شدند.
در جدیدتری��ن گ��زارش یک س��ازمان حقوق��ی از میزان
خسارت های جانی ،مالی ،فرهنگی و اقتصادی جنگ عربستان
علی��ه مردم یمن تأکید ش��ده که با گذش��ت  ۹۰۰روز از این
جنگ بیش از  ۳۴هزار نفر ش��هید یا زخمی شدهاند .براساس
گزارشی که مرکز حقوقی «حقوق و توسعه» منتشر کرده است
بعد از گذش��ت نزدیک به  ۹۰۰روز از آغاز جنگ ائتالف عربی
به س��رکردگی عربستان علیه یمن  ۱۲هزار و  ۹۰۷غیرنظامی
یمن��ی از جمله  ۲۷۶۸کودک و  ۱۹۸۰زن ش��هید و  ۲۱هزار
و  ۱۶۵غیرنظام��ی از جمله  ۲۵۹۸کودک و  ۲۱۴۹زن زخمی
شده اند.

با تروریس��م ،پیش��مرگه و عش��ائر در آزادس��ازی
مناطق مختلف کش��ور از لوث وجود تکفیریهای
داع��ش که هن��وز نیز ادام��ه دارد ،از دولت محلی
کرک��وک و دول��ت منطقه کردس��تان نی��ز تقدیر
میکنیم که به هزاران آواره جنگ زده از شهرهای
مختلف عراق پناه دادند و از آنها اس��تقبال کردند.
الحدیدی تاکید کرد که باید رایزنی با دولت فدرال
با حضور نمایندگانی از کلیه طیفهای س��اکن در
کرک��وک ،ادامه یابد تا به نتایج��ی که مورد قبول
تمامی طرفها است ،برسیم.
هشت حزب ترکمانی ،رسما برگزاری همهپرسی
منطقه کردستان را در استان کرکوک تحریم و آن
را فاقد وجاهت قانونی اعالم کردند« .حسن توران»
مع��اون رئیس ح��زب جبه��ه ترکمان��ی و یکی از
نمایندگان پارلمان عراق پس از نشست نمایندگان
 8ح��زب ترکمانی در کرکوک ،در جمع خبرنگاران
گفت :نماین��دگان ترکمانی تصمی��م گرفتهاند که
همهپرس��ی جدای��ی از عراق را تحری��م کنند و به
نتایج غیرقانونی آن نیز پایبند نخواهند شد .تمامی
نمایندگان ترکمانی از تمامی احزاب ،موضعی واحد
اعالم کردهاند و این همهپرسی را رد میکنند.
در ای��ن می��ان ح��زب الوف��اء الوطن��ی العراق
دادخواس��تی را علی��ه رئیس منطقه کردس��تان و
استاندار کرکوک به دادگاه فدرال کشور ارائه کرد.
این حزب از طریق پایگاه اطالعرس��انی خود

تاکید دبیرکل حزباهلل لبنان بر پیروزی مقاومت در سوریه

تاریخ منطقه را میسازیم

دبیرکل حزباهلل لبن��ان ضمن اعالم اینکه
مقاومت در سوریه پیروز شده ،بر ساخت غرب
مقـــاوم�ت
آسیای جدید توسط مقاومت تاکید کرد.
سیدحس��ن نصراهلل در دیدار س��االنه خود با مبلغان دینی
در آس��تانه ماه محرم تأکید کرد مقاومت در سوریه پیروز شده
و آنچه باقی مانده «نبردهای پراکنده » است.
نصراهلل گفت :ما به امور خود در این نبرد (جنگ س��وریه)
آگاهی��م  ،ش��هدا ،مجروحان و اس��رای ما مع��ادالت را تغییر
میدهن��د و تاری��خ کل منطقه را مینویس��ند ن��ه فقط تاریخ
لبنان .ما در س��وریه پیروز شدهایم؛ پروژه آخر شکست خورد و
میخواهد مذاکره کند تا برخی دستاوردها را کسب کند.
وی تأکید کرد :مس��یر پروژه آخر شکس��ت خورد و مسیر
پروژه ما که متحمل س��ختیهای بسیاری در آن شدیم ،پیروز
شد و نتایج بزرگی  ،معادالت را به نفع امت تغییر خواهد داد.
نصراهلل در ادامه گفت :نبرد با داعش و النصره بزرگترین رنجی
بود که از سال  2010تا کنون با آن زندگی کردیم و خطرناکتر
از جنگ  2006بود .از سال  2011مطمئن بودیم که فتنه بزرگی

2017/09/12

دیلی استار

قط�ر :قطر ب��ه بیانیه منس��وب به داع��ش که در
رس��انههای س��عودی و اماراتی منتش��ر ش��د ،واکنش
نش��ان داد و گف��ت :ای��ن مس��ئله فص��ل جدی��دی از
دروغهای عربستان اس��ت .در این گزارش تحت عنوان
«رسانههای کشورهای محاصرهکننده قطر بیانیه داعش
را جعل کردهاند» ،آمده که رس��انههای سعودی و دیگر
کشورهای محاصرهکننده قطر کارشان به جایی رسیده
که س��خنگویان داعش ش��دهاند .در این گ��زارش آمده
است« ،اتفاقی که افتاد فصل جدیدی از دروغهایی است
که روزنامه س��عودی الریاض با عنوان «داعش کمک به
قطر را علنی کرد» ،آغاز کرده است.

زیرا این امر ،امنیت و ثبات و همزیس��تی مسالمت
آمی��ز میان اقوام مختلف در این اس��تان را تهدید
میکن��د .این درخواس��ت عربهای کرکوک ،پس
از آن ص��ورت میگی��رد که ترکمانیهای س��اکن
این اس��تان ،ضمن رد همهپرس��ی جدایی منطقه
کردس��تان ،اع�لام کردن��د که این همهپرس��ی را

تحریم میکنند و نتایج آن را نمیپذیرند.
«اسماعیل الحدیدی» از رهبران حاضر در این
ش��ورا ،طی کنفرانس��ی خبری که خبرنگار شبکه
«روداو» نی��ز در آن حض��ور داش��ت؛ گفت :ضمن
تش��کر از تالشهای کلیه نیروهای عراقی قهرمان
شامل ارتش ،الحشد الشعبی ،پلیس فدرال ،مبارزه

ائتالف عربستان به جنایات جنگی ادامه میدهد

رخ خواهد داد و پروژهای آمریکایی  -اسرائیلی  -قطری  -سعودی
با هدف نابودی مقاومت و آرمان فلسطین وجود دارد.
دبیرکل ح��زباهلل لبنان در ادامه گف��ت :در آغاز حوادث
س��وریه ،به ایران رفتم و با [آیتاهلل] سیدعلی خامنهای رهبر
جمهوری اس�لامی دیدار کردم در آن زمان همه معتقد بودند
که نظام س��وریه طی  2یا  3ماه سقوط خواهد کرد ،ما دیدگاه
خ��ود را مطرح کردی��م و گفتیم اگر در دمش��ق نجنگیم باید
در هرمل ،بعلبک ،ضاحی��ه ،الغازیه ،بقاع غربی و جنوب لبنان
بجنگیم .رهبر جمهوری اس�لامی ایران ح��رف من را تکمیل
کرد و گفت :نه فقط در این مناطق بلکه در کرمان ،خوزستان
و ته��ران و ...ای��ن جبهه چند محور دارد :مح��ور ایران ،محور
سوریه ،و محور لبنان .فرمانده محور سوریه «بشار اسد» است
و باید کاری کنیم که پیروز شود و پیروز خواهد شد.
با گذش��ت یکسال ونیم یا  2سال  ،عربستان پیامی برای
بش��ار اسد فرستاد و گفت س��وریه در کنفرانسی قطع روابط با
حزباهلل و ایران را اعالم کند تا بحران کشورش تمام شود.
سیدحسن نصراهلل در ادامه گفت :ما از همان ابتدا به برادران
عراقی خود هشدار دادیم اگر با داعش نجنگندو این گروهک بر
دیرالزور مس��لط ش��ود  ،هدف بعدی داعش  ،عراق خواهد بود.
پیشبینی ما درس��ت از آب درآمد و این گروهک تروریستی بر
ثلث عراق مسلط شد.
مترجم :حسين ارجلو

جروزالم پست

قزاقستان :ش��رکت اتمی قزاقستان قصد دارد در
آین��ده نزدیک تحویل اورانیوم از این کش��ور به امارات
متح��ده عربی را انجام دهد .بنا به اطالع ش��رکت اتمی
قزاقس��تان ،در این راستا بین شرکت ملی گاز اتم پروم
قزاقستان و شرکت انرژی هستهای امارات متحده عربی
یک یادداش��ت تفاهم همکاری در زمینه انرژی اتمی و
صلح آمیز به امضا رسید .شرکت انرژی هستهای امارات
متحده عربی در سال  2009تاسیس یافته است.

مخالفت پارلمان عراق با وسوسههای بارزانی

حمایت ترامپ از کمک به رژیم صهیونیستی

کویت تایمز

لبنان« :س��عد حریری» نخستوزیر لبنان در سفر
خود به مس��کو با «س��رگئی الروف» وزیر امور خارجه
روس��یه دیدار و گفتوگو کرده اس��ت .حریری در این
دی��دار گفته اس��ت« :به بازگش��ت آوارگان س��وری به
کشورشان ضمن دستیابی به راهحل سیاسی در سوریه
امیدوار هس��تیم» .وی اف��زود« :ما با تروریس��م مقابله
میکنیم و میخواهیم قدرت ارتش لبنان در راس��تای
تقویت کشور ،افزایش یابد».

ضمن تاکید بر حفظ یکپارچگی عراق صورت گرفت

اعالم کرد که این دادخواس��تها با استناد به ماده
اول قانون اساسی تنظیم شده است که بر اساس آن،
جمه��وری عراق به عنوان یک دولت فدرال واحد و
مستقل دارای حاکمیت معرفی شده که نظام حاکم
بر آن ،جمهوری پارلمانی و دموکراتیک است و نص
این قانون اساس��ی ضامن وحدت آن است .لذا این
قانون مخالف هرگونه درخواس��ت یا طرح تقس��یم
کشور است .دادخواستها علیه بارزانی و کریم نیز در
پی اصراریهای مستمر آنها بر برگزاری همهپرسی
جدایی تنظیم ش��ده است .خبر دیگر آنکه نماینده
ن ملل در عراق ،در دیدارهایی جداگانه
ویژه سازما 
ب��ا نخس��توزیر و رئیس منطقه کردس��تان عراق
گفتوگو کرد .در بیانیه دفتر نخس��توزیری عراق
آمده است که در این دیدار ،درباره جنگ با داعش،
پیروزیهای حاصل ش��ده ،روند تکمیل آزادسازی
مناط��ق باقیمانده در س��یطره تکفیریها و اوضاع
سیاسی جاری در عراق گفتوگو شد.
خب��ر دیگ��ر آنکه در ح��وزه امنیت��ی یکی از
فرماندهان الحش��د الش��عبی با اش��اره به آمادگی
کامل برای آزادسازی مناطق باقیمانده در اشغال
داع��ش در غرب االنبار ،اعالم کرد که الحش��د در
انتظار دستور آغاز عملیات است.
«ج��واد الطلیب��اوی» از فرماندهان «الحش��د
الش��عبی» عراق ،اعالم کرد که کلیه تدارکات الزم
برای آزادس��ازی شهرستان «القائم» واقع در غرب
اس��تان «االنب��ار» و برقراری امنی��ت در مرزهای
مشترک با س��وریه تهیه شده است .از سوی دیگر
وزیر خارجه عراق طی س��خنرانی خود در نشست
اتحادیه عرب خواس��تار اتحاد کشورهای عربی در
برابر رژیم صهیونیس��تی ش��د و درباره همهپرسی
منطقه کردستان هشدار داد.

پلیس نظامی روسیه به ادلب سوریه اعزام میشود

وال استریت ژورنال

مص�ر :مردم مصر ب��ا پی بردن به اش��تباه خود در
مورد مس��ائل سوریه ،خواستار اخراج معارضان سوری از
کشورشان هس��تند.مردم مصر خواستار اخراج مخالفان
س��وری از این کشور هس��تند و بر این درخواست مردم
مصر ب��رای اخراج معارض��ان س��وریباورند ،درخصوص
تحوالت سوریه فریب خورده اند و به همین خاطر فعاالن
حقوقی این کش��ور تحرکات قضایی را برای بیرون راندن
این افراد که آنها را مزدور می دانند؛ آغاز کرده اند.

گروه بينالملل در ادام��ه مخالفتها با رویاها
و وسوس��ههای بحرانس��از
گ�زارش آخر
برخی مقامات اقلیم کردستان
ع��راق ،پارلم��ان ع��راق در نشس��ت دی��روز به رد
همهپرس��ی جدای��ی منطقه کردس��تان رأی داد و
برگزاری آن را غیرقانونی دانست.
پارلم��ان عراق ،درخواس��ت ش��مار زیادی از
نمایندگان مبنی بر قرار گرفتن مسئله همه پرسی
جدایی منطقه کردس��تان در دس��تور کار نشست
امروز را پذیرفت و درباره آن رایگیری کرد.
 80نماین��ده پارلمان عراق ،درخواس��ت داده
بودند تا در نشست دیروز ،درباره عدم قانونی اعالم
کردن همهپرس��ی جدایی رایگیری شود .پارلمان
علیه این همهپرس��ی رای داد و اعالم کرد که آن
را رد میکند و نخستوزیر نیز ملزم به اتخاذ کلیه
تدابیر الزم برای حفظ وحدت عراق است.
«حنان الفتالوی» از نمایندگان حاضر در این
نشس��ت ،اعالم کرد که این همهپرس��ی برخالف
قانون اساس��ی اس��ت و از نظر ما ب��ه تجزیه عراق
منجر میشود.
پس از رد همهپرس��ی جدای��ی در رایگیری
امروز پارلم��ان ،نمایندگان کرد حاضر در پارلمان،
س��الن را به نش��انه اعتراض ترک کردن��د .این در
حالی است که ریاست منطقه کردستان ،همچنان
ب��ر برگزاری این رفراندوم در  25س��پتامبر جاری
تاکید کرد .دیروز رئیس منطقه کردستان عراق در
سایه مخالفت ترکمانیها و عربهای ساکن کرکوک
با همهپرسی جدایی ،وارد این استان شد.
در ای��ن می��ان عربهای کرک��وک نیز مانند
ترکمانیه��ا از اربیل خواس��تند ک��ه در برگزاری
همهپرس��ی جدایی در این استان تجدیدنظر کند

ه��ر چند که ش��اید در ظاهر ای��ن تح��والت ارتباطی به
هم نداش��ته باش��د اما بررسی ریشهای سیاس��تها و موقعیت
جغرافیایی و جمعیتی چین نکاتی قابل تامل را به همراه دارد.
آنچه در میانمار میگذرد در محافل رس��انهای و سیاسی غربی
به ش��دت مورد تاکید است نقش بودائیان در کشتار مسلمانان
میانمار اس��ت بگونهای که حتی نقش ارت��ش و دولت در این
کش��تار را کتمان میکنن��د .این رویکرده��ا در حالی صورت
میگیرد که بیشترین جمعیت بودایی در چین بوده و به نوعی
نقش محوری در این عرصه دارد.
در همین حال پکن تالش دارد تا ارتباطی گس��ترده بویژه
در حوزه اقتصادی با کشورهای اسالمی داشته باشد و از سوی
دیگ��ر به عنوان اقتصاد برتر جهانی ایفای نقش نماید .مجموع
این اقدامات یک پیامد به همراه دارد و آن افول جایگاه آمریکا
در اقتص��اد جهانی و تزل��زل جایگاهش در میان کش��ورهای
اسالمی خواهد بود.

بر این اس��اس آمریکا از محورهای اصلی برنانههای خود
را گرفتارس��ازی چین در مناقش��ات منطقهای و جهانی و نیز
تضعیف جایگاه جهانی آن قرار دارده است .بحران کره شمالی
و درگیرس��ازی ش��بهجزیره ک��ره در تقابل نظام��ی ،تحریک
کشورهای منطقه به سهمخواهی از دریای چین جنوبی ،تاکید
بر گس��ترش روابط با تایوان ،زمینهس��ازی ب��رای ادامه بحران
امنیتی در پاکستان و حتی گسیل داعش به این کشور ،اعمال
فشار بر پاکستان و تالش برای دوری آن از چین با تحریمهای
اقتصادی و نظامی ،اس��تمرار سیاس��ت تقابل با ایران و روسیه
را میتوان بخش��ی از این تحرکات دانس��ت .ب��ه عبارتی دیگر
میت��وان گفت که زنجیره تحرکات آمری��کا در قالب محاصره
کردن چین اجرا میش��ود هر چند ک��ه در ظاهر این تحوالت
چندان ارتباطی به هم ندارد.
مجم��وع این تحرکات یک هدف ویژه دارد و آن ناکارآمد
ساختن بانک آسیایی چین با سپرده  100میلیارد دالری است

که با هدف احیای جاده ابریشم ایجاد کرده بود .اکنون بحران
میانمار و کشتار مسلمانان دو پیامد مهم دارد .نخست آنکه بر
چالش��های امنیتی منطقه میافزاید و از سوی دیگر با توجه به
جای��گاه بودائیان در چین ،به تنش میان پکن و جهان اس�لام
منجر میشود بحرانی که با تحریک جریانهای افراطی اویغورها
در سینکیانگ میتواند هزینههای امنیتی بسیاری برای پکن
به همراه داش��ته باش��د .مجموع این مولفهها بر امنیت داخلی
چین و اه��داف منطقهای و جهانی چی��ن تاثیر منفی خواهد
داشت لذا پکن باید تالش کند تا در حوزه میانمار نقشی موثر
ایفا کرده و ادامه بحران در این س��رزمین جلوگیری نماید .این
رویکرد پکن در کنار خنثیسازی طراحیهای آمریکا علیه این
کش��ور میتواند زمینهساز ارتقا جایگاه آن در معادالت جهانی
ش��ود بویژه اینکه میانجیگریهای آمریکا هم��واره با ناکامی
همراه ش��ده و پکن ب��ا این میانجیگ��ری میتواند از این خال
آمریکا برای رسیدن به جایگاه جهانی بهرهگیرد.

داماد ترامپ باید از مقامش کنارهگیری کند

س��ازمان دیدهبان حقوق بش��ر اعالم کرد که ائتالف
متج��اوز س��عودی از ماه ژوئن گذش��ته تاکن��ون 5 ،بار
حمالت��ی غیرقانونی به یمن انجام داده اس��ت که درپی
این حمالت  39یمنی از جمله  26کودک جان خود را از
دس��ت دادهاند .عربستان در یکی از این حمالت خود4 ،
منزل و یک بقالی را بمباران کرده است که درپی آن 14
نفر از اعضای یک خانواده ،کش��ته شدهاند .این حمالت
نقض قوانین جنگی به ش��مار میرود و اینگونه حمالت
چه عمدی باشد یا سهوی ،جنایت جنگی است.

طب��ق توافق طرفین اس��رائیل تا س��ال 38 ،2028
میلی��ارد دالر کم��ک از آمری��کا دریاف��ت میکند .طی
مذاکرات س��ال  2016نخس��توزیر رژیم صهیونیستی
متمم��ی را امضا ک��رد که به موج��ب آن هرگونه کمک
تخصیص داده شده توس��ط کنگره بیش از  3.1میلیارد
دالر ب��رای این س��ال مالی را بازگرداند .ام��ا کنگره این
بند را نادیده گرف��ت و  75میلیون دالر کمک اضافی را
در آخرین طرح خود اختصاص داد .ترامپ پیش��تر وعده
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس را داده بود.

پلی��س نظامی روس��یه بزودی ب��رای کنترل اوضاع
در منطق��ه کاهش تنش به اس��تان ادلب س��وریه اعزام
میشوند .این در حالی است که در ابتدا تصور بر این بود
که مس��ئولیت کنترل آتشبس در اس��تان ادلب برعهده
ترکیه باش��د .به عقیده کارشناس��ان ،این تغییر وضعیت
به نفع مسکو و دمشق است ،برای اینکه از یک سو نفوذ
روسیه در س��وریه را افزایش داده و در عین حال امکان
کنترل آنکارا بر اس��تان ادلب را از بین برده و به تمامیت
ارضی سوریه کمک خواهد کرد.

برخی از اعضای تیم حقوقی رئیسجمهوری آمریکا بر
این باورند که جارد کوش��نر ،داماد دونالد ترامپ ،بایستی
پی��ش از انتش��ار گزارشهایی درباره قص��ورش در اعالم
تماسهایش ب��ا روسها در ط��ی دوران انتقال قدرت ،از
منصب خود به عنوان مشاور و دستیار ترامپ کنارهگیری
میکرد .به نوش��ته این روزنامه آمریکایی ،هرچند در بین
تیم حقوقی ترامپ بر سر ضرورت کنارهگیری جارد کوشنر
اتفاق نظری وجود ندارد ،اما برخی از وکال ،نگرانی خود از
این موضوع را به رئیسجمهوری منتقل کردهاند.

ش��ماری از خانوادهه��ای زندانیان بحرین��ی در زندان
الحوضالج��اف گفتند که در س��ایه ادام��ه اعتصاب غذای
زندانیان ،رژیم آلخلیفه محدودیتهای تحمیلی علیه آنها
را تش��دید کرده است .خانوادههای زندانیان بحرینی تاکید
کردند که مسئوالن زندان با هدف اعمال فشارهای بیشتر بر
زندانیان ،از ورود وسایل مورد نیاز آنها جلوگیری میکنند.
زندانیان بحرینی خواستار انجام آزادانه مناسک دینی هستند
و این نگرانی را دارند که بهویژه با توجه به نزدیک شدن به
ماه محرم ،مسئوالن زندان ،مانع انجام این مراسم شوند.

مدیر سیا گفت طرح این مسئله که ممکن است برخی
کش��ورها مانند ایران برای خرید رازهای مربوط به برنامه
هس��تهای به کره شمالی نزدیک شوند دور از ذهن نیست.
پومپئو گفت همانطور که کره شمالی به تالش برای پرتاب
موفق موشکهای دوربردتر و نصب تسلیحات هستهای به
این موشکها ادامه میدهد ،بسیار بعید است که در صورت
دستیابی آنها به این قابلیت ،آن را در اختیار گروههای دیگر
قرار ندهند و ایران مطمئنا یکی از کش��ورهایی اس��ت که
مایل است برای دستیابی به این قابلیت هزینه کند.

عربس��تان ،امارات ،بحرین و مصر با صدور بیانیهای
جدی��د اعالم کردند که قطر ب��رای بهبود وجهه خود در
جامعه جهان��ی ،ادعای آمادگی خود ب��رای گفتوگو را
مطرح میکند .عبید الزعابی نماینده امارات در س��ازمان
مل��ل ،در واکنش به اظهارات اخیر محمد بنعبدالرحمن
آلثانی وزیر خارجه قطر ،بیانیهای در شورای حقوق بشر
این سازمان قرائت کرد .در این بیانیه آمده است :امارات،
عربس��تان ،بحرین و مصر حق دارند به تالش برای جعل
کردن حقایق پاسخ بدهند.

دولت لهستان ممکن است از آلمان تقاضای غرامتی
به ارزش  840میلیارد یورو کند .در گزارش کارشناسی 40
صفحهای پارلمان لهستان آمده است که «آلمان باید بابت
خس��ارتهایی که در طول جنگ جهانی دوم به بار آورده
به لهس��تان غرامت بپردازد» .برخی مس��ئوالن لهستانی
سخن از غرامتی  840میلیاردی به میان آوردهاند .نشریه
آلمانی اشپیگل با اشاره به گزارش پارلمان لهستان اذعان
کرده اس��ت که ارتش نازی هیتلر در هیچ کشور دیگری
مانند لهستان ویرانی و کشتار به بار نیاورد.

تشدید سرکوبگری آلخلیفه علیه زندانیان

کره دانش هستهای خود را در اختیار ایران میگذارد

بیانیه کشورهای عربی درخصوص قطر

خیز لهستان برای درخواست غرامتی از آلمان

