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اخبار
آمریکا به زودی جلوی ملت ایران زانو
خواهد زد

س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاس��خ به
ابراز خرس��ندی مقام آمریکایی از نتایج فشار
تحریمه��ا علیه م��ردم ایران تاکی��د کرد :به
زودی جل��وی مل��ت ایران ه��م زانو خواهید
زد .به گزارش «عصر ایرانیان» ،س��یدعباس
موس��وی در پاس��خ به ابراز خرس��ندی مقام
آمریکایی از نتایج فشار تحریمها علیه مردم
ایران تاکید کرد :دولتی که سیاستش مبتنی
بر «فش��ار بر گردن» چه مردم خودش و چه
مردم جهان باشد ،باید از تروریسم اقتصادی
و فشار بر مردم عادی خرسند باشد .وی ادامه
داد ،:ام��ا دیدی��د نه گردن مل��ت ایران بلکه
زانوی ش��ما خُ رد ش��د .به زودی جلوی ملت
ایران هم زانو خواهید زد.
اختصاص درآمد «پادگان  »۰۶به
مسکن و معیشت کارکنان ارتش

فرمانده کل ارتش از اختصاص درآمد پادگان
 ۰۶به مس��کن و معیش��ت کارکن��ان ارتش
ب��ا مصوبه فرمان��ده معظم کل ق��وا خبر داد.
به گزارش «عصر ایرانیان» ،سرلش��کر س��ید
عبدالرحیم موسوی با حضور در مرکز آموزش
و میدان تیر ش��هدای وظیفه نی��روی پدافند
هوایی در س��منان ،ضمن بازدی��د از امکانات
زیست و اس��کان کارکنان وظیفه این یگان،
روند آم��وزش کارکنان وظیفه را مورد ارزیابی
قرار داد .سرلشکر موسوی در جمع فرماندهان
در مورد موفقیت اداره مهندسی و بنیاد تعاون
ارت��ش در موض��وع پ��ادگان  ،۰۶گفت :بعد
از س��الها مذاکره ،با تعامل وزارت مس��کن،
شهرداری و ارتش ،توافقات بسیارخوبی حاصل
شد که پس از اتمام فرایند ،نتایج آن ملموس
خواهد شد .فرمانده کل ارتش تاکید کرد :بنابر
مصوبه فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی)،
تمام درآمد پادگان  ۰۶به مس��کن و معیشت
کارکنان اختصاص خواهد یافت.
برخی نورچشمیها در دولت پست
گرفتهاند

نماین��ده محالت در مجلس ضم��ن انتقاد از
عزل و نصبها از س��وی دولت ،گفت :برخی
نورچشمیها در دولت پست گرفتهاند .حجت
االسالم علیرضا سلیمی در گفت وگو با تسنیم،
با انتقاد از برخ��ی عزل و نصبهای دولت در
چند ماه گذشته ،گفت :در چند ماه اخیر دولت
به برخی افراد نور چش��می پستهای داده که
ج��ای تعجب دارد .وی با بیان اینکه به برخی
افراد و به برخی از نمایندگان مجلس دهم که
در مجلس یازدهم حضور ندارند قولهای برای
استخدام در وزارتخانهها یا دستگاههای دولتی
داده ش��ده است ،ادامه داد :باید مشخص شود
این انتصابات با چه رویکرد از س��وی دولت در
حال انجام شدن است .نماینده مردم محالت
در مجلس با تاکید براینکه دولت در انتصابات
خود مشکالت زیادی دارد ،افزود :متاسفانه در
برخ��ی از انتصابات دول��ت از افراد الیق برای
آن پس��ت استفاده نشده اس��ت که نمونهاش
در انتصاب برخی از اس��تانداران قابل مشاهده
است.
ایران و روسیه برای امنیت منطق ه
مسئولیت مشترک دارند

رئیس جمهور گفت :ایران و فدراسیون روسیه
در جهت امنیت منطقهای مس��ئولیت و منافع
مش��ترکی دارن��د و در این راس��تا رایزنیهای
مس��تمر بین دو کشور در س��طوح مختلف در
جریان اس��ت که تداوم آنها ضروری است .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،حجتاالسالم حسن
روحانی رئیس جمهور کش��ورمان در پیامی به
والدیمیر پوتین فرارسیدن روز ملی فدراسیون
روسیه را به دولت و ملت روسیه تبریک گفت.
متن این پیام به ش��رح ذیل است :جناب آقای
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری فدراس��یون
روسیه؛ فرارسیدن روز ملی فدراسیون روسیه را
به جنابعالی و مردم کشورتان صمیمانه تبریک
می گویم .طی سالهای گذشته روابط دو کشور
در راس��تای عالیق و منافع مشترک ،توسعه و
تعمیق پیدا کرده است .اطمینان دارم با اتکا به
تجربیات ارزش��مند گذشته ،مناسبات فیمابین
بی��ش از پیش در راس��تای مناف��ع و با هدف
افزایش رفاه دو ملت گس��ترش خواهد یافت.
مایلم تاکید نمایم که جمهوری اسالمی ایران
و فدراس��یون روسیه در جهت تحکیم ،ثبات و
امنیت منطقهای مس��ئولیت و منافع مشترکی
دارند .در این راستا رایزنیهای مستمر بین دو
کشور در س��طوح مختلف در جریان است که
تداوم آنها ضروری است .سالمتی و موفقیت آن
جناب و بهروزی و س��ربلندی مردم فدراسیون
روسیه را آرزومندم.

عناصر بیگانه به دنبال اختالفافکنی میان مردم ایران و افغانستان

نماین��ده مردم اراک در مجلس با اش��اره به
حادثه هریرود ،گفت :روابط ایران و افغانستان
دیرینه و به هم نزدیک اس��ت اما برخی در
تالش��ند تا در روابط دو کشور اخالل ایجاد
کنند .محمدحس��ن آصفری در گفتوگو با
خانه ملت با بیان اینکه برخی از کشورها به
دنبال ایجاد اختالف بین ایران و افغانستان
هس��تند ،اظهار کرد :ایران و افغانس��تان با
داشتن مرزهای مشترک ،ارتباط دیرینهای به

لحاظ زبان مشترک و فرهنگ غنی و دیرینه
خود با یکدیگر دارند اما برخی در تالشند تا
ارتباط بین ما و افغانها خدشهدار شود.ارتباط
ما با افغانس��تان باید بیش از گذشته شود و
تعامالت سیاسی و فرهنگی گسترش یابد.
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران
نیز باید توجه ویژهتری به همسایگان داشته
باشد .وی افزود :مرز افغانستان از دیرباز مورد
دستخوش و سوءاستفاده عناصر ضدانقالب،

اپوزیسیون و برانداز بوده تا از این مرز بتوانند
برای نفوذ به جمهوری اسالمی ایران استفاده
کنند .ع�لاوه بر اینک��ه مرزبانی جمهوری
اسالمی باید دقت الزم را داشته باشد ،دولت
هم باید اعتبارات الزم را برای استحکام مرز
ایران و افغانس��تان تخصیص دهد.نماینده
مردم اراک ،خن��داب و کمیجان در مجلس
خاطرنشان کرد :عناصر بیگانه بهویژه رژیم
صهیونیستی بهشدت دنبال نفوذ در جمهوری

اسالمی از طریق مرز افغانستان است ،بنابراین
دولت و دستگاه دیپلماسی ما باید هوشمندانه
ای��ن توطئهها را خنثی کنند.وی تأکید کرد:
حوادثی چون هریرود و زدن اتهام به مرزبانی
ایران خدش��های در روابط ایران و افغانستان
ایجاد نمیکند .بنابر این گزارش ،حدود یک
ماه پیش یک خبرگزاری محلی افغانستان در
خبری مدعی ش��د  ۵۰تن از مهاجران افغان
که بهصورت غیرقانونی قصد عبور از منطقه

واکنش دادگاه بینالملل الهه به
تهدید تحریم توسط ترامپ

دهانه ذوالفقار برای ورود به ایران را داشتند ،از
سوی نیروهای مرزی ایران بازداشت شده و
پس از شکنجه به رود هریرود انداخته و نیمی
از این افراد در آب غرق شده و نیمی دیگر نیز
توانستند خود را نجات دهند.

نیویورکتایمز از گذار مبازرات ضدنژادپرستی آمریکا به فاز نظامی خبر داد

سیاتل به دست معترضان سقوط کرد

گروهای سیاسی :رس��انههای آمریکایی ابا اشاره به گذار
مبازرات ضدنژادپرس��تی آمریکا به ف��از نظامی گزارش
دادهاند بخشهایی از شهر سیاتل در واشنگتن به تصرف
معترضان درآمده است .رسانههای آمریکا گزارش دادهاند
معترضان در آمریکا بخشهایی از ش��هر «سیاتل» را به
تص��رف درآوردهان��د اما در عین حال برخی رس��انههای
دستراستی با معرفی معترضان به عنوان «فعاالن مسلح
گروه آنتیفا» اطالعات اغراقش��دهای در این باره منتشر
کردهاند .ش��بکه خبری س��یانان بامداد جمعه (به وقت
تهران) گزارش داد برخی رسانههای دستراستی مدعی
شدهاند فعاالن مسلح وابسته به گروه «آنتیفا» بخشهایی
از س��یاتل را تصرف ک��رده و قصد دارن��د مناطق تحت
تصرف خودشان را گسترش دهند .این رسانه تأکید کرده
که خبرهایی از این دس��ت به ش��دت اغراقشده هستند.
سیانان در حین حال تأیید کرده که تظاهراتکنندگان
«بخ��ش کوچکی» از س��یاتل را اش��غال ک��رده و آن را
«منطقه خودمختار» اعالم کردهاند .سیانان نوشته که
س��اختمان اداره پلیس س��یاتل بعد از چند روز زد و خورد
میان معترضان و مأموران تخلیه ش��ده است .این رسانه
نوشته علیرغم این ،ادعاها مبنی بر اینکه اعضای گروه
«آنتیفا» در حال پرسهزنی در خیابانهای سیاتل هستند
در رس��انههای دستراس��تی بزرگنمایی ش��دهاند .دفتر
شهردار س��یاتل هم در بیانیهای گفته شواهدی مبنی بر
حضور اعضای مسلح گروه آنتیفا وجود ندارد.
تشکیل منطقه خودمختار کپیتال هیل


روزنامه «نیویورکتایمز» ماجرا را اینطور شرح داده است:
«در خیابانهای مجاور یک مرکز پلیس در محله کپیتال
هیل ،به مدت یک هفته میان معترضان و افسران پلیس
درگیریهای ش��بانهای جریان داش��ت که گاه ًا با پرتاب
گاز اش��کآور به پایان میرس��د .پلیس سیاتل ،چند روز
پی��ش در هفته جاری به دلیل ش��دت گرفتن انتقادها از
تاکتیکهایش برای متفرق کردن معترضان ،یک امتیاز
[به معترضان] داد :قرار شد مأموران پلیس ساختمان اداره
پلیس را تخلیه کرده و به معترضان اجازه بدهند در بیرون

برای خودشان آزادانه جوالن دهند ».نیویورکتایمز نوشته
معترضان این فرصت را غنیمت ش��مردند و با قرار دادن
موانعی در چند خیابان ،چندین بلوک ش��هر را به تصرف
خودشان درآورند .این منطقه از شهر اکنون به نام «منطقه
خودمختار کپیتال هیل» شناخته میشود .نیویورکتایمز
نوشته روی درب ورودی این اداره پلیس که اکنون خالی
است تابلویی نصب شده و نوشته شده است« :این مکان
اکنون متعلق به مردم سیاتل است».
واکنش ترامپ به سقوط سیاتل


«دونالد ترام��پ» ،رئیسجمهور آمریکا به حوادث جاری
در این ش��هر واکنش نشان داده است .او از معترضان به
عنوان «آنارشیس��تها» یا «تروریستهای داخلی» یاد
کرده و گفته که آنها ش��هر را گرفتهاند در حالی که «جی
اینسلی» فرماندار واشنگتن حتی از این موضوع خبر ندارد.
او ابتدا در توئیتی نوش��ت« :تروریستهای داخلی سیاتل
را ک��ه البته اداره آن در دس��ت دموکراتهای چپگرای
افراطی است اشغال کردهاند .نظم و قانون!» رئیسجمهور
آمریکا س��اعاتی بعدتر نوش��ت« :آنارشیستها سیاتل را
تصرف کردن��د و فرماندار لیبرال دموکرات [واش��نگتن]

گفت ک��ه چیزی در این ب��اره نمیدان��د ».وی در ادامه
تصریح کرد« :فرماندار چپگرای افراطی ،جی اینسلی و
شهردار سیاتل به حدی بازی خوردهاند که کشور بزرگمان
نمونهاش را قب ْ
ال ندیده است .همین حاال شهرتان را پس
بگیرید .اگر این کار را انجام ندهید من این کار را میکنم.
این ،بازی نیست .باید فوراْ جلوی آنارشیستها را گرفت.
سریع اقدام کنید».
پای گروههای مسلح هم به اعتراضات آمریکا باز شد


نشریه آمریکایی نیوزویک در گزارشی نوشت :در جریان
اعتراضات به تبعیض نژادی در کالیفرنیا گروهی از مردان
مسلح که لباس نظامی بر تن داشتند ،در حال گشتزنی
در اماکن عمومی در اس��تانیالس کانتی واقع در اوکدیل
مش��اهده شدند .اداره پلیس اوکدیل این موضوع را تائید
کرده اس��ت .اداره پلیس اوکدیل روز یکش��نبه با انتشار
مطلبی در صفحه رس��می خود در فیسبوک در این باره
نوش��ت« :بسیاری از ساکنان شهر با نگرانی از ما درباره
گروهی از افراد با لباس نظامی یا یک گروه «شبهنظامی»
پرسوجو کردهاند که در جریان تظاهرات در فروشگاهی
واقع در مرکز شهر مشاهده شده است .قصد داریم در این

باره شفافسازی کنیم .این گروه که لباس نظامی به تن
دارند از اعضای گارد ملی آمریکا نیستند و هیچ ارتباطی
با اداره پلیس اوکدیل یا هیچکدام از سازمانهای همکار
ما ندارند .آنها قبل از حضور در ش��هر با ما هیچ تماس��ی
نگرفتهاند ».پس از آنکه مکان کسبوکار مذکور جهت
انجام تحقیقات به پلیس گزارش شد ،پلیس متوجه شد
که گروه مذکور توس��ط صاحب فروشگاه مربوطه جهت
تأمین امنیت در زمان اعتراضات اس��تخدام ش��ده است.
در ادام��ه این گ��زارش آمده اس��ت :اداره پلیس اوکدیل
در مطلب دیگ��ری در صفحه فیسبوک خود نوش��ت:
«اداره پلی��س ما از حضور این گروه اس��تقبال نمیکند.
بهمحض آنکه از حضور آنها مطلع ش��دیم ،فوراً نزد این
گروه رفتیم و به آنها گفتیم که حضورش��ان آسیبهای
بیش��تری به بار میآورد و موجب افزایش تنش میشود.
همچنین به آنها گفتیم که به کمکشان احتیاج نداریم».
نیوزویک میافزاید :به گروه مذکور گفته ش��د که پلیس
آم��اده مدیریت اعتراضات جاری اس��ت و این گروه نیز
طبق گزارش��ات به پلیس اطمین��ان داده که از محدوده
ملک خصوصی خارج نمیش��ود اما ظاه��راً کمی بعد از
گفتگو با پلیس از محدوده ملک خصوصی خارج ش��ده
اس��ت .اداره پلی��س در این خصوص اظه��ار کرد« :این
موض��وع زمانی توجه ما را به خ��ود جلب کرد که گروه
«ش��بهنظامی» اوکدیل را ترک ک��رده بود .طبق قانون
حمل س�لاح ،م��ردم نمیتوانند در حال��ی که به وضوح
مس��لح هس��تند در اماکن عمومی حض��ور یابند .تکرار
میکنیم ک��ه در جریان دیدارمان با ای��ن گروه ،آنها در
اماک��ن عمومی حضور نداش��تند ».در بخش دیگری از
این گزارش آمده اس��ت :بر اساس گزارش روزنامههای
محلی کالیفرنیا این افراد ظاهراً از اعضای گروهان اکو،
هنگ دوم پیادهنظام ،شبهنظامیان ایالتی کالیفرنیا هستند.
این گروه ظاهراً توسط صاحب یک کسبوکار استخدام
ش��دهاند تا در صورت وقوع اعتراضات از این کسبوکار
محافظت کنند .این مطلب را یکی از کارکنان کسبوکار
مذکور در گفتگو با سیبیاس بیان داشت.

وزیر خارجه چین:

مانع تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران در سازمان ملل میشویم

وزی��ر خارجه چین در هفته گذش��ته نامهای
درب��اره برنامه هس��تهای ایران ب��ه دبیرکل
سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کرد .به
گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تس��نیم
به نق��ل از رادیو بین المللی چین ،وانگ یی
وزیر امور خارجه چین روز دوشنبه  18خرداد
( 7ژوئن) به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان
مل��ل و نیکوالس ده ریویر نماینده فرانس��ه
در س��ازمان ملل و ریاست دوره ای شورای
امنی��ت ،نامه ای را درباره برنامه هس��ته ای
ایران ارس��ال کرد و خواس��تار توزیع آن به
عنوان س��ند رس��می میان اعضای شورای
امنیت ش��د .وانگ یی در نامه خود نوش��ته
اس��ت« :توافقنام��ه برجام در مورد مس��اله
هس��تهای ایران با قطعنامه ش��ماره 2231
ش��ورای امنیت سازمان ملل منطبق است و

نتیجه مهم دیپلماس��ی چند جانبه و عنصر
اصلی سیس��تم منع گس��ترش سالح های
هس��ته ای بین الملل��ی به ش��مار می آید.
آمریکا به ط��ور یک جانب��ه از برجام خارج
ش��ده و تحریم های ی��ک جانبه غیرقانونی
علیه ایران را از س��ر گرفت��ه و این عملکرد
با توافقنامه و قطعنامه شماره  2231شورای
امنیت نقض کرده است .ما از ایاالت متحده
می خواهیم ک��ه از تحریم های یک جانبه
و «مدیریت درازدس��تانه» ک��ه هیچ پایه و
اساسی در حقوق بین المللی ندارد صرف نظر
کند و به مسیر صحیح یعنی پیروی از برجام
و قطعنامه شورای امنیت بازگردد و به اتفاق
طرف های دیگر ،برای حفظ سیس��تم بین
المللی منع گسترش سالح های هسته ای و
صل��ح و ثبات خاورمیانه تالش کند ».وانگ

یی گفت« :چی��ن قاطعانه از اعتبار قطعنامه
های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و برجام
حراست می کند و با اقدام آمریکا در تالش
برای تصویب تمدید تحریم تسلیحاتی علیه
ایران در شورای امنیت موافقت نخواهد کرد
و بر آن اس��ت که کلیه مفاد قطعنامه شماره
 2231شورای امنیت از جمله قسمت مربوط
به موضوع تحریم تسلیحاتی باید با دقت به
اجرا گذاشته شود .آمریکا با خروج از برجام،
دیگر بخش��ی از این توافقنامه نیست و حق
ندارد از ش��ورای امنیت بخواهد س��از و کار
ماشه مبنی بر «ازسرگیری سریع تحریمها»
را فع��ال کن��د ».وان��گ ی��ی در ای��ن نامه
خاطرنشان کرد« :حفظ و اجرای برجام تنها
راه صحیح برای حل مسئله هسته ای ایران
است و اولویت اصلی کنونی ،پیروی از اصل

«عملیات گام به گام و برابر» و پیش رفتن به
سوی ازسرگیری اجرای کامل برجام توسط
ای��ران درکنار تضمین مناف��ع اقتصادی این
کش��ور و برقراری مجدد توازن بین تعهدات
و اختیارات برجامی اس��ت .چین برای حفظ
برجام و قطعنامه شورای امنیت و چندجانبه
گرایی و پیش رفتن به س��وی حل موضوع
هس��ته ایران به روش سیاسی ،با طرفهای
مختلف و جامعه بین المللی همکاری خواهد
کرد .در عی��ن حال ،ما همچنین از حقوق و
منافع مش��روع خود قاطعان��ه دفاع خواهیم
کرد .در تاریخ  14ژوئیه س��ال  ،2015ایران
با چین ،آمریکا ،روس��یه ،انگلیس ،فرانسه و
آلمان و اتحادیه اروپا به توافقی جامع درباره
برنامه هستهای رسید .در بیستم همان ماه،
ش��ورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه

شماره  2231را به منظور تایید این توافقنامه
تصویب ک��رد .در ماه م��ه  ،2018آمریکا از
برجام خارج ش��د .اخیراً محمد جواد ظریف
وزیر امور خارجه ای��ران خطاب به دبیر کل
س��ازمان ملل متحد تأکید کرد که آمریکا از
برجام خارج ش��ده و بنابراین ،دیگر در مورد
قطعنام��ه  2231ش��ورای امنیت حق اظهار
نظر ندارد .سرگئی الوروف وزیر امور خارجه
روس��یه نیز با ارس��ال نامهای ب��ه دبیر کل
سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت
آمری��کا را به ایجاد تنش ب��ا ایران و نقض
برجام و قطعنامه شماره  2231محکوم کرده
است .انگلیس ،فرانسه ،آلمان و اتحادیه اروپا
نیز بیانیه مش��ترکی صادر و تأکید کردند که
آنها به تالشهای خود به منظور حفظ برجام
ادامه خواهند داد.

روسیه :ائتالف غربی پاسخگوی جنایاتش در عراق باشد

س��خنگوی وزارت خارجه روسیه ضمن تأکید بر اینکه
مقصرین ارتکاب جنایات در زمان عملیات نظامی ائتالف
غربی در عراق باید مجازات ش��وند ،گفت :بس��یار شرم
آور و گس��تاخانه اس��ت که در آمریکا ،روسیه را «حامی
تروریس��م» معرفی کنند .به گزارش گ��روه بینالملل
خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»« ،ماریا
زاخارووا» سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه در
کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که سکوت درباره جنایات
مرتکب شده ائتالف غربی در طول عملیات نظامی آنها
در عراق غیرقابل قبول است و مسئولین این جنایات باید
به عدالت سپرده شوند .این دیپلمات با اشاره به اظهارات

اخیر رئیس دادستان نظامی انگلیس درباره قصد مقامات
لن��دن برای «متوقف ک��ردن تعقیب جنایی س��ربازان
انگلیسی متهم به جرایم احتمالی مرتکب شده در جریان
عملیات نظامی در ع��راق طی چند هفته آینده» گفت:
«کام ً
ال غیرقابل درک است که چرا باید تحقیقات در این
باره متوقف شده و واقعیات روشن نشود .بسیار مهم است
که در خصوص جنایات انجام شده توسط ائتالف غربی
در عراق س��کوت نکرده و مقصرین به مجازات برسند.
اکنون و پس از گذشت سالها از عملیات ائتالف غربی
در عراق مدارک و ش��واهد بسیار زیادی درباره آنچه در
این سالها رخ داده ،وجود دارد .افراد بسیاری ،از جمله در

میان مردم غیرنظامی یک کشور مستقل ،جان خود را از
دست دادهاند .آیا وقت آن نرسیده که کسانی پاسخگوی
اقدام��ات ائتالف غربی در عراق باش��د؟» ماریا زاخارووا
همچنین در پاسخ به سئوال دیگری ،درخواست گروهی
از اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا برای
قرار دادن روسیه در فهرست کشورهای حامی تروریسم
را «گستاخی» نامید .س��خنگوی وزارت خارجه روسیه
بدین ترتیب به گزارش نمایندگان جمهوریخواه کنگره
آمریکا که خواس��تار اعمال «س��ختترین تحریمها»
علیه «مخالفان واقعی ایاالت متحده» یعنی :روس��یه،
ایران و چین ش��ده و پیش��نهاد کردهاند که روسیه هم

به فهرست کشورهای حامی س��ازمانهای تروریستی
اضافه شود ،واکنش نشان داد .وی یادآور شد« :صبحت
بر س��ر یک «تحقیقات نظری» است .او ًال ،بسیار شرم
آور اس��ت که کشور ما «حامی تروریسم» معرفی شود.
در ثانی ،چنین درخواس��تی کام ً
ال گس��تاخانه است که
گروهی از نمایندگان طبقه سیاس��ی آمریکا سعی دارند
با چنین گزارشاتی اعتبار خودشان را افزایش دهند که به
عقیده من ،ادامه سیاس��ت «روس هراسی» است که ما
مدتهاس��ت به آن عادت کردهایم و دیگر به بطور جدی
به آن واکنش نشان نمیدهیم .فقط به بیان آنچه واضح
است بسنده می کنیم».

کارشناس مسائل غرب آسیا:

آمریکا به دنبال محکم کردن جای پای نیروهای نظامی خود در عراق است

کارش��ناس مسائل غرب آس��یا با بیان اینکه
گفتوگوه��ای طوالنی آمری��کا و عراق به
س��رانجام و نتیجه نخواهد رسید ،گفت :تمام
افرادی که به عنوان عضو کمیته گفتوگوی
راهبردی عراق انتخاب ش��دند ،دارای تابعیت
آمریکایی هستند .حسن هانیزاده در گفتوگو
با میزان ،با بیان اینکه مذاکرات عراق و آمریکا
نتیجه توافق ش��خصی نخس��ت وزیر جدید

عراق و وزیر خارجه آمریکاست ،گفت :با وجود
اینکه مصوبه پارلمان عراق در سال گذشته که
تاکید دارد نیروهای نظامی آمریکا باید ظرف
زمان مشخصی خاک عراق را ترک کنند ،اما
دیدیم که آمریکاییها در برابر عملیاتی شدن
این مصوبه مقاومت کردند .وی با بیان اینکه
آمریکاییها ب��رای این منظور ابت��دا از ابزار
داعش برای ناامن کردن عراق استفاده کردند،

عنوان ک��رد :آمریکا در طول  ۶ماه گذش��ته
صدها نفر از عوامل داعش را از پایگاه التنف
س��وریه به االنبار و صالح الدین و موصل در
ع��راق منتقل و آموزشهای فش��رده به این
تروریس��تها را آغاز کرد تا با ایجاد ناامنی در
عراق ،اس��تمرار حضور خود در این کش��ور را
توجیه کند .کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه
داد :با انتخاب مصطف��ی الکاظمی به عنوان

نخس��ت وزیری عراق ،آمریکاییها س��عی
کردند با راه اندازی دور جدیدی از گفتوگوها
و طوالن��ی کردن پروس��ه این گفتوگوها تا
انتخابات آینده آمریکا ،در عراق باقی بمانند.
هانی زاده با بیان اینکه گفتوگوهای طوالنی
آمریکا و عراق به س��رانجام و نتیجه نخواهد
رسید ،گفت :تمام افرادی که به عنوان عضو
کمیته گفتوگوی راهب��ردی عراق انتخاب

ش��دند ،دارای تابعی��ت آمریکایی هس��تند و
گرایش فکری و سیاس��ی باالی��ی با آمریکا
دارند .وی در پایان خاطرنشان کرد :مصطفی
الکاظمی سعی میکند با طوالنی کردن این
گفتوگوها ،انتخابات زودهنگام پارلمانی را در
عراق برگزار کن��د تا پارلمان اصرار خود را بر
اجرای مصوبه سال گذش��ته مبنی بر خروج
آمریکا از عراق را فراموش کند.

دیوان کیفری بینالملل موافقت رئیسجمهور
آمریکا ب��ا اعمال تحریمه��ای اقتصادی و
مس��افرتی علیه کارمندانش را تهدید ،اجبار
و تالش��ی غیرقابلقب��ول ب��رای مداخله در
حاکمیت قانون توصیف کرد .به گزارش آنا،
دیوان کیفری بینالملل در نخستین واکنش
به تحریمهای آمریکا علیه خود اعالم کرد،
این اق��دام نوعی تهدید و اجبار اس��ت .این
دیوان موافق��ت رئیسجمه��وری آمریکا با
اعم��ال تحریمهای اقتصادی و مس��افرتی
علیه کارمندانش را تهدید ،اجبار و تالش��ی
غیرقابلقب��ول ب��رای مداخل��ه در حاکمیت
قانون توصی��ف کرد .روز پنجش��نبه دونالد
ترام��پ ،رئیسجمه��وری ایاالتمتحده با
امضای دستورالعملی دیوان کیفری بینالمللی
( )ICCرا به دلیل تحقیقات درباره سربازان
آمریکایی و مقامات س��ازمان اطالعاتی این
کش��ور به اتهام ارت��کاب جنایات جنگی در
افغانستان ،تحری م اقتصادی و مسافرتی کرد.
ترامپ مقامات ای��ن دادگاه عالی بینالمللی
را تهدی��د کرد که اگر آنه��ا بدون رضایت
واشنگتن در باره عملکرد سربازان آمریکایی
در افغانس��تان تحقیق کنند ،از سوی آمریکا
تحریم اقتصادی خواهند شد.
انتقاد روسیه از نبود مقررات روشن در
آژانس بینالمللی انرژی هستهای

دیپلم��ات روس اعالم کرد فق��دان مقررات
واضح در زمینه چگونگی استفاده از اطالعات
کش��ورهای مختل��ف در آژان��س بینالمللی
انرژی اتمی یک��ی از اصلیترین دالیل عدم
اجازه بازدید از دو سایت اتمی ایران است .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان به نقل از
اس��پوتنیک ،میخائیل اولیانوف ،نماینده دائم
فدراسیون روسیه در سازمانهای بینالمللی
در وین ،اع�لام کرد فقدان مق��ررات واضح
در زمین��ه چگونگ��ی اس��تفاده از اطالعات
دریافت شده در کشورهای مختلف در آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی یک��ی از اصلیترین
دالیل عدم اجازه کارشناس��ان به بازدید از دو
سایت اتمی ایران است که در آنها ظن وجود
مواد هستهای اعالم نشده ،مطرح شده است.
او در صفحه توییتر خود نوشت :مشکالت در
رابطه با دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی
انرژی اتمی به دو سایت در ایران ،که ممکن
است  ۲۰سال پیش در انها فعالیت هستهای
اعالم نش��ده انجام شده باشد ،عمدتا به دلیل
ع��دم وجود مق��ررات روش��ن در آژانس بین
الملل��ی انرژی هس��تهای در زمینه چگونگی
استفاده از اطالعات خارجی است».
کشف گور دستهجمعی قربانیان حمله
آمریکا در پاناما

یک گور دستهجمعی متعلق به دهها قربانی
تهاجم آمریکا به پاناما در سال  ۱۹۸۹کشف
ش��د .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به
نقل از خبرگزاری فرانسه ،مقامات پاناما یک
گور جمع��ی متعلق به دهه��ا قربانی تهاجم
آمریکا در س��ال  ۱۹۸۹را کش��ف کردند .تا
کنون  ۷۰جسد پیدا ش��ده است .در دسامبر
 ۱۹۸۹ح��دود  ۲۷ه��زار نظام��ی آمریکایی
به منظور س��رنگونی دول��ت مانوئل آنتونیو
نوری��گا به پاناما حمله کردند .در آن زمان به
طور رسمی اعالم ش��د که  ۵۰۰نفر در این
حمله کشته شدند ،اما برخی از سازمانهای
حقوق بش��ری اعالم کرده ان��د تعداد واقعی
کشتهشدگان هزاران نفر بوده است.
پارلمان اسکاتلند از لندن خواست
صادرات تجهیزات سرکوب به آمریکا
را تعلیق کند

پارلمان اس��کاتلند با تصویب طرحی از دولت
مرکزی درخواست کرد در راستای همبستگی
با جنب��ش ضدنژادپرس��تی در آمریکا ،فروش
تجهیزات سرکوب را به این کشور تعلیق کند.
به گزارش فارس ،پارلمان اسکاتلند در حمایت از
اعتراضات آمریکاییها از دولت مرکزی بریتانیا
درخواس��ت کرد فروش تجهیزاتی نظیر گلوله
پالس��تیکی و گاز اشکآور به آمریکا را تعلیق
کند .به نوشته روزنامه «ایندیپندنت» ،این طرح
در رأیگیری روز پنجش��نبه پارلمان اسکاتلند
ب��ا  52رأی مواف��ق و ب��دون رأی مخالف به
تصویب رسید .این طرح بیان میکند« :پارلمان
[اسکاتلند] با جنبش «جان سیاهپوستان مهم
اس��ت» ابراز همبستگی کرده و دولت بریتانیا
بای��د تمام��ی مجوزهای مربوط ب��ه صادرات
گاز اش��کآور ،گلوله پالس��تیکی و تجهیزات
ضدش��ورش به [به آمری��کا] را تعلثق کند».
«پاتری��ک هاروی» نمایندهای که این طرح را
به پارلمان ارائه کرده بود گفت «س�لاحهای
سرکوب» که از سوی دولت بریتانیا به آمریکا
ارسال میش��وند از سوی «دولت نژادپرست»
این کشور جهت «به حاشیه راندن بی رحمانه
جوامع» استفاده میشوند .همچنین این طرح
پیشنهاد میکند یک موزه بردهداری در اسکاتلند
تأسیس شود و در آن به تاریخ تجارت برده در
این منطقه پرداخته شود.

