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 افشای توطئه آمریکا 
علیه الحشد الشعبی 

یکــی از افســران ارتش عراق کــه روابط 
خوبی بــا آمریکا دارد، بارها بــا یکی از عناصر 
ســرویس اطالعات آمریکا تماس داشته و به 
صورت مســتمر، مختصات مواضع نیروهای 
الحشدالشــعبی را در اختیار وی قرار می داده 

است.
 چند روز پیش، عادل عبدالمهدی نخست 
وزیر عراق فرمــان ده بندی درباره ســازمان 
الحشد الشعبی )بســیج مردمی( عراق صادر 

کرد و این موضوع جنجالی شده است.
طبق فرمان عبدالمهدی، الحشد الشعبی 
بخشی جدانشــدنی از نیروهای مسلح عراق 
است و آن دسته از گروه هایی که تمایل ندارند 
به نیروی مسلح عراق  بپیوندند، می توانند جدا 

شوند و به کار سیاسی بپردازند. 
پس از این فرمــان، گردان های حزب اهلل 
عراق که یکی از مهم ترین گروه های مقاومت 
حاضر در الحشــد الشعبی اســت، فایل هایی 
صوتی را منتشــر کرد که از توطئــه برخی از 
عناصر نظامــی حاضر در ارتش عــراق علیه 

گروه های مقاومت حکایت دارد.
حــزب اهلل عــراق در واکنش بــه فرمان 
عبدالمهدی، بیانیه ای صــادر و تأکید کرد که 
آمریکا در نظام عــراق و نهادهای ذیربط، نفوذ 
کرده اســت و حکومت را مســئول فروپاشی 
امنیتی، در زمان ورود داعش به عراق معرفی 

کرد.
حزب اهلل همچنیــن از نقــش گروه های 
مقاومت کــه حکومت عــراق را حفظ کرده و 
مانع از فروپاشی آن شدند، قدردانی و تصریح 
کرد که باید برخی از افسران عالی رتبه عراقی 
بازخواست شده و پرونده مسائل امنیتی نیز به 
دور از مداخالت و دیکته ها رسیدگی و نظامیان 
تروریست آمریکایی و شرکت های وابسته به 

آنان نیز از عراق خارج شوند.
به گزارش روزنامه االخبار لبنان، حزب اهلل 
همچنین فایل های صوتی را منتشر کرد که از 
طریق تلفنی و واتســاپ بین محمود الفالحی 
فرمانده عملیات االنبار در ارتش عراق با یکی 
از عناصر سرویس اطالعاتی مرکزی آمریکا که 

تبعه عراق است، صورت گرفته بود.

به گفتــه حزب اهلل، این فایــل، توطئه وی 
علیه امنیت و ســالمت نیروهای ارتش عراق، 
نیروهای امنیتی و الحشد الشعبی و گروه های 
مقاومت را ثابت می کند و نشان می دهد که به 
خاطر مخابره با ســرویس جاسوسی مرکزی 
آمریکا و موساد اسرائیل، امنیت ملی ]عراق[ 

در معرض خطر قرار گرفته است.
در این فایل ها مشــخص اســت که عنصر 
CIA از الفالحــی می خواهــد که مختصات 
مقرهای نظامی موجود در منطقه مرزی عراق 
با سوریه را در اختیار وی قرار دهد تا حمالتی از 
سوی نیروهای هوایی آمریکا و اسرائیلی به این 

مقرها صورت گیرد.
وی از این افسر ارتش عراق می خواهد که با 
فرماندهان ارتش و سرویس اطالعاتی آمریکا 
یا در اربیل مرکز منطقه کردستان یا در اردوگاه 
نیروهای آمریکایــی در الحبانیه واقع در غرب 
عراق دیدار کند. در این گفت وگوها، الفالحی، 
مختصات مفصلی درباره نیروهای نظامی االنبار 
ارائه می دهد، ولی مسئله قابل توجه، عجله وی 
برای بمباران این مواضع اســت و تأکید دارد 
که برخی از فرماندهان این گروهها به آمریکا 

وابسته هستند. 
به گــزارش االخبــار، فاش کــردن این 
گفت وگوها، هیاهوی بســیاری در عراق و به 
ویژه شبکه های اجتماعی ایجاد کرد و همین 
مسئله باعث شد که نجاح الشمری وزیر دفاع 
عراق، کمیته ای برای مشخص شدن واقعیت 

این ماجرا تشکیل دهد.
با اینکه فرماندهان الحشــد به ویژه دایره 
اطالعــات این ســازمان، اطالعــات زیادی، 
مشــابه اطالعات مذکــور را در اختیار دارند، 
ولی منابع نزدیک به این ســازمان به االخبار 
اعالم کردند که نمی پذیرنــد این اطالعات را 
فاش کننــد، تا رابطه خوب خــود با نهادهای 
نظامی را حفــظ کنند؛ زیرا مجــازات امثال 
 الفالحی، از طریق چارچوب و راه های قانونی 

انجام می گیرد.
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گروه های سیاسی پارلمان اروپا برای 
محکومیت انتخاب نامــزد رئیس آتی 
اتحادیه اروپا با یکدیگر متحد شــدند، 
چراکه از دید آن ها نحــوه این انتخاب 
یک فرایند غیر دموکراتیک از ســوی 

دولت های اتحادیه است.
رهبــران اتحادیه اروپــا در جریان 
نشست های طوالنی شــورای اروپا که 
ســه روز به طول انجامیــد، نامزدهای 
نهایی خود را برای ریاســت نهادهای 
اتحادیه انتخاب کردند، در جریان این 
تصمیم گیری ایده انتخاب نامزدهای 
سرلیســت در انتخابات اروپایی برای 
پست های کلیدی رعایت نشد که این 
مسئله نارضایتی احزاب و سیاستمداران 
را در پی داشت. حاال باید نمایندگان در 
پارلمان اروپا بــا رأی خود، انتخاب این 
رهبران را تأیید یا رد کنند که با چنین 
شرایطی امکان رد اعضای انتخاب شده 

بسیار باال است.
بر اساس توافق های صورت گرفته، 

اورســاال وون درالین، وزیر دفاع آلمان 
و از اعضای حزب مرکل به عنوان نامزد 
ریاست کمیسیون اروپا برگزیده شد که 

از طرف ماکرون نیز حمایت می شود.
با وجود آنکه اورســوال وون  درلین 
در انتخابات اخیر پارلمان اتحادیه اروپا 
نامزد نشده بود و نماینده هیچ گروهی 
نبود، از ســوی رهبران اتحادیه اروپا به 
عنوان نامزد جانشینی یان کلود  یانکر 
به سمت رهبری شاخه مدیریت اتحادیه 

اروپا انتخاب شد.
روزنامه ایندیپندنت انگلیس نوشت: 
شــورای اروپا اساســاً نظام کاندیدای 
رهبری را نادیده گرفت، نظامی که قرار 
بود اساس دموکراسی را در انتخاب رئیس 
کمیسیون تزریق کند و در عوض وزیر 
دفاع را نامزد کرد که به ندرت در بیرون از 

آلمان شناخته شده است.
گونزالــس پونز ، ســخنگوی گروه 
برجسته راست میانه EPP در پارلمان 
اروپا گفت: انتقاد حزب EPP از فرایند 
انتخاب قابل توجه است، چرا که خانم 
 CDU وون درلین، یکی از اعضای حزب
خانم آنگال مرکل در آلمان، در واقع یکی 

از اعضای حزب EPP در اتحادیه است.

پونز ادامه داد: دیگر نمی توان آینده 
اتحادیه اروپا را در پشــت درهای بسته 
تعیین کرد. فرایند انتخــاب نامزد در 
مورد یک شــخص یا یک اسم نیست. 
شــهروندان اتحادیه اروپا می خواهند 
خودشــان کســی را انتخاب کنند که 
اتحادیه اروپا را راهبری می کند. این یک 
کار انقالبی نیست، بلکه اصل دموکراسی 

است.
وی با بیان اینکه رویکرد جداسازی 
سایر مشاغل برجســته برعهده دیگر 
رهبران اتحادیه، صراحتاً علیه توافقات 
انجام شده اســت، گفت: این شورا حق 
دارد نامزدی را برای رهبری کمیسیون 
به منظور رهبری پارلمان معرفی کند؛ 
اما آنچه که مسلماً حق این شورا نیست، 
نادیده گرفتن تمامی دیگر نامزدهایی 
است که به واســطه رأی گیری از سوی 

شهروندان اتحادیه انتخاب شده بودند.
وی ادامه داد: شما داشتید به اعضای 
پارلمان می گفتید که چه کسی را باید 
به عنوان کاندیدای ریاســت اتاق های 
خود انتخاب کنند! حاال کارتان به جایی 
رسیده که در مورد ریاست بانک مرکزی 
اتحادیه تصمیم گیری می کنید؛ گویی 

هیچ نامزد سیاســی دیگری برای آن 
وجود ندارد. این دموکراسی نیست، شما 
با اینکار از ایده هــای ضداتحادیه  دفاع 
می کنید، حتــی ایده های ملی گرایانه. 
هیچ کدام از روســای جمهور در شورا 
اجازه پذیــرش ایــن موضــوع را در 
کشورهایشان نمی دهند. این موضوع 

به دادگاه قانون اساسی می رود.
ایراتکســه گارســیا پــرز، رهبر 
بزرگ تریــن گــروه چــپ میانــه 
سوسیالیست ها گفت که رهبران اتحادیه 
نمی توانند به اینجا بیایند و فقط مواضع 
شورا را تعیین کنند و بگویند که ما باید 

به آن مواضع رأی بدهیم.
وی افزود: ما بــاور داریم که فرانس 
تیمرمانس کمیسیون را راهبری کند، 

چرا که او نامزدی بود که می توانســت 
اکثریــت آرا را در این پارلمان بدســت 
آورد؛ از طرفــی با انتخــاب وی قوانین 
دموکراتیکی که ما آن هــا را بنا نهادیم 
اجرا می شد. داچیان چولوس، رهبر گروه 
لیبرال بازسازی اروپا که از سوی امانوئل 
ماکرون به ریاســت این گروه منصوب 
شده است خواســتار یک راهکار قانون 
اساسی برای تنظیم دوباره فرایند این 

انتخاب شده است.
وی خطاب به نماینــدگان پارلمان 
گفت: آنچه که در ابتدا و بیشــتر از همه 
به آن نیاز داریــم،  دموکراتیک کردن 
فرایند انتخاب ســمت های رهبری در 
اتحادیه اروپا است. ما می توانیم در مورد 
اسامی، تراز جنســی، تراز جغرافیایی 
و سایر مســائل بحث کنیم، اما تا زمانی 
که ما یک فرایند شفاف و دموکراتیک 
در انتخاب کســانی که اروپا را هدایت 
می کنند، نداشته باشیم، ما به رضایت 

دست نیافته ایم.
وی گفت که گروهش اجالســی با 
طول دوران متناســب 2 تا 2 و نیم ساله 
به منظور دموکراتیک کــردن فرایند 
انتخابــات در اتحادیه اروپا پیشــنهاد 
می کنند تا در انتخابات آتی مکانیسم 

متناسب انتخاب رهبر ایجاد شده باشد.
اما دونالد تاسک، رئیس فعلی شورای 
اروپا، کسی که ظاهراً از بودن در جریان 
سخنرانی مخالفان این فرایند ناخرسند 
بود، از رویکرد کنونی شــورا در انتخاب 

رهبر دفاع کرد.
او به نمایندگان پارلمــان گفت: از 
دید برخی، پارلمان اروپا نشــان دهنده 
دموکراسی حقیقی اتحادیه است چراکه 
اعضای آن به صورت مستقیم انتخاب 
می شوند، در حالی که از دید دیگران این 
شورای اروپا است که نماینده حقیقی 
دموکراســی اتحادیه به شمار می رود و 
آن به دلیل حقانیت دموکراتیک قوی 
رهبران است. چنین منازعاتی معنای 
آنچنانــی نــدارد، چرا که هــر دو نهاد 

دموکراتیک هستند.
با وجود این خشــم و ناراحتی ها از 
انتخاب نامزد رئیس شورا، هنوز مشخص 
نیست که آیا نمایندگان پارلمان اروپا، که 

به صورت فنی حق وتو کردن این انتخاب 
را دارند، تصمیم شورا برای انتخاب رهبر 

را فسخ می کنند یا خیر.
فیلیپه بامبرتس، رهبر ائتالف گروه 
سبز، دیگر همکاران خود در پارلمان را 
به دلیل عدم ایستادگی در مقابل تصمیم 
شورا مالمت کرد و هشدار داد: این که از 
سران دولت و حکومت انتقاد کنید، کار 
آسانی است، اما من می خواستم به همه 
شــما بگویم اینکه مجلس در رابطه با 
این موضوع ضعیف ظاهر شود و نتواند 
ایســتادگی کند، تنها کســی که باید 

سرزنش شود، خود مجلس است.
بر اســاس نظام کنونی توافق شده 
نامزدی ریاست شورا، هر گروه سیاسی 
یک نامزد را معرفی می کند که نماینده 
یک رویکرد و بیانیه مشخص برای ریاست 
کمیسیون اروپا است. کاندیدای منتخب 
از گروه برنده یا کسی که بتواند اکثریت 
پارلمان را رهبری کند، به عنوان رهبر 
مدیران اتحادیه اروپا انتخاب می شود. 
اگرچه رهبران اتحادیه اروپا از نوشــتن 
این نظام در قانون امتنــاع کردند و در 
زمان تصمیم گیری در مورد فعالیت های 
مهم در اجالس سه روزه بروکسل آن را 

نادیده گرفتند.
روز سه شنبه گذشــته )یازدهم تیر 
ماه( 28 عضو اتحادیه اروپا نتوانســتند 
دربــاره منفــرد وبــر، نامزد لیســت 
محافظه کاران و نیز فرانس تیمرمانس، 
نامزد لیست سوســیال دموکرات ها در 
انتخابات اروپایی برای برعهده گرفتن 
ریاست کمیسیون اروپا به توافق برسند.

اعضای پارلمان اروپا از نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اروپا ناراضی هستند

استبداد در قلب دموکراسی 
دیگر نمی توان آینده 

اتحادیه اروپا را در پشت 
درهای بسته تعیین کرد. 
فرایند انتخاب نامزد در 

مورد یک شخص یا یک اسم 
نیست. شهروندان اتحادیه 
اروپا می خواهند خودشان 

کسی را انتخاب کنند که 
اتحادیه اروپا را راهبری 

می کند

فیلیپه بامبرتس، رهبر 
ائتالف گروه سبز، دیگر 

همکاران خود در پارلمان را 
به دلیل عدم ایستادگی در 
مقابل تصمیم شورا مالمت 

کرد

یوسف الشاهد نخست وزیر تونس گفت که اســتفاده از برقع در سازمان ها و ادارات بنا به 
دالیل امنیتی ممنوع است. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، به موجب فرمان جدید دولت 
هر فردی که برقع داشته باشد بنا به دالیل امنیتی از ورود به ادارات، سازمان ها و مراکز عمومی 
ممنوع است. پیش از این در دوره زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس، استفاده 
از برقع بشدت ممنوع بود. تونس پنجشنبه گذشته )ششم تیرماه( صحنه وقوع دو انفجار بود 
که در نتیجه آن دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. شاهدان عینی می گویند یکی از عامالن 
انتحاری زنی بوده است که نقاب بر سر داشته است. روز سه شنبه )یازدهم تیرماه( نیز وزارت 
کشور تونس اعالم کرد که یک تروریست به نام أیمن السمیری 23 ساله پس از محاصره توسط نیروهای امنیتی، کمربند انفجاری 
خود را منفجر کرد. گروه  تروریستی داعش در بیانیه ای مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت. این در حالی است که سال 2011 
دولت سکوالر تونس بعد از یک دهه ممنوعیت حجاب در این کشور را برداشته بود ولی حمالت تروریستی اخیر باعث شد دوباره این 

ممنوعیت به کشور بازگردد. بازگشت این ممنوعیت خشم مسلمانان ساکن این کشور را در بر داشته است.

یک مجسمه باستانی از جنس سنگ کوارتز که سال ها پیش از مصر سرقت شده و به انگلیس 
منتقل شده بود، به رغم درخواست مصری ها برای بازگرداندن آن، در لندن به قیمت ۴.۷ میلیون 
پوند حراج شد. به  نوشته روزنامه گاردین، مجسمه سر توت عنخ آمون پادشاه مصر، که بیش از 
سه هزار سال قدمت داشت در حراجی کریستی لندن به فردی ناشناس فروخته شده است. 
فروش این اثر تاریخی گران بها در حالی انجام شد که ده ها مصری، بیرون ساختمان حراجی 
کریستی تجمعی اعتراضی داشتند و پالکارد هایی با متن تاریخ مصر فروشی نیست در دست 
گرفته بودند. پیش از انجام حراجی، مصطفی وزیری رئیس شورای آثار باستانی مصر در این باره 
گفت از این که این اثر با وجود اعتراضات مقامات دولتی مصر و سفارت مصر در بریتانیا به حراج گذاشته شد، ناخرسند است. زهی 
هاواس، وزیر سابق آثار باستانی مصر نیز درخصوص مجسمه سر توت عنخ آمون گفت این اثر به احتمال زیاد در دهه 1۹۷0 میالدی 
از معبدی تاریخی در محوطه باستانی کرنک مصر به سرقت رفته است. یکی از مهم ترین محموله های آثار باستانی مصری دهه 

1۷۵0 میالدی وارد خاک بریتانیا شد و شامل بیش از 100 قطعه عتیقه سرقتی گران بها بود.

انگلیس اثر باستانی مسروقه از مصر را حراج کردتونس استفاده از روبنده را ممنوع کرد
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انفجار یک خودرو در اســتان هاتای ترکیه نزدیک مرز 
سوریه دستکم سه کشته برجای گذاشت.

این خودرو کــه در ۷۵0 متری فرمانداری شهرســتان 
ریحانلی استان هاتای در حال پارک بود، حوالی ساعت 13:00 
روز جمعه )چهاردهم تیرماه( به وقت محلی با صدای بسیار 
مهیبی منفجر شد و بر اثر آتش سوزی ناشی از انفجار، کامال 
سوخت. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آنکارا ، در این حمله 

سه سوری کشته شدند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه درباره 
انفجار خودروی بمب گذاری شده در مرز این کشور با سوریه 

گفت بدون تردید این یک حمله تروریستی است. 
اردوغان در استانبول به خبرنگاران گفت: بررسی های 
اولیه چنین نشان می دهد که بی شــک این اقدام حمله 
تروریســتی بوده است و واضح اســت که در خودرو بمب 

وجود داشت.
رئیس جمهور ترکیه  تصریح کرد: همــکاران ما در حال 

تحقیقات هســتند تا عامل این اقدام را شناسایی کنند. وی 
خاطر نشــان کرد دولت ترکیه اخبار تکمیلی رادر این مورد 

اعالم می کند.
بر اساس اعالم خبرگزاری آناتولی ترکیه این انفجار ساعت 
10 به وقت گرینوویچ در فاصله کمتر از یک کیلومتری بخش 
ریحانلی روی داد. تلویزیون ترکیه تصاویری از سوختن یک 
خودرو، دود غلیــظ اطراف آن و تالش آتش نشــان ها برای 

خاموش کردن آن منتشر کرد.

نیکالس مادورو در روز اســتقالل ونزوئال از مخالفان 
دعوت کرد که با دولت وارد گفتگو شــوند، این در حالی 
 اســت که خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون ونزوئال در جمع 
هوادارانش از نقض حقوق بشر توسط دیکتاتوری مادورو 
ســخن گفت. رئیس جمهوری ونزوئال که در جمع مقامات 
بلند پایه نظامی سخن می گفت بار دیگر از حمایت دولتش از 
مذاکره با اپوزیسیون ونزوئال که با میانجی گری نروژ در جریان 
است، سخن گفت. خوان گوایدو در مراســمی جدا در روز 
استقالل ونزوئال، از هوادارانش خواست که به  سمت ستاد کل 
ضد اطالعات ارتش راهپیمایی کنند، جایی که رافائل آکوستا 

کاپیتان نیروی دریایی ماه پیش آنجا درگذشت.
این نخســتین راهپیمایی حامیان خــوان گوایدو پس 
از شــورش ناموفق نظامیان حامی گوایــدو در 30 آوریل 
)دهم اردیبهشــت ماه( و اعتراضات اول مــاه مه )یازدهم 
اردیبهشت ماه( به شمار می رود. در هفته جاری، میشل باشله 

رئیس جمهور سابق شیلی و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد با انتشار گزارشی از اعدام  های غیرقانونی، شکنجه، 
ناپدید کردن افراد و دیگر انواع نقض حقوق بشــر از ســوی 
نیروهای امنیتی ونزوئال در سال های اخیر سخن گفت. دولت 
مادورو در واکنش به این گزارش، آن  را گزینشــی توصیف 
کرد و گفت که منابع مورد استناد ســازمان ملل شواهدی 

ارائه نکردند.

روز استقالل ونزوئال؛ 

مادورو از گفتگو و گوایدو از دیکتاتوری دولت گفتند
3 کشته در انفجار مرز ترکیه با سوریه

خبرخبر


