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مداخله عربستان در امور لبنان
دولت عربستان سعودی به دنبال سرپوش گذاشتن بر رسوایی افشای نامه های 
عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در پایگاه های اجتماعی، رسما این اخبار را 

تکذیب کرد و آن را در راستای خدشه دار کردن چهره این کشور دانست. 
"ولی��د بخاری" کاردار س��فارت عربس��تان در بیروت گفت : با انتش��ار نامه 
نگاری ه��ای دروغین وزارت ام��ور خارجه، حمالت منظمی بر ضد عربس��تان در 

بیروت در حال انجام است.
 برخ��ی فعاالن نوش��تند، نامه نگاری ه��ای وزارت امور خارج��ه از حمایت از جریان 
المستقبل به ریاست سعد الحریری و حزب مسیحی "القوات اللبنانیه "به ریاست سمیر 
جعج��ع در انتخابات پارلمان��ی خبر می دهد. در این نامه نگاری ها ک��ه کاربران آن را به 
وزارت خارجه عربستان نسبت می دهند آمده، وزارت خارجه )عربستان( دستور حمایت 

الزم از لیست های جریان المستقبل و حزب »القوات اللبنانیه« را می دهد

بحران
 داسیلوا نامزد شد

ح��زب کارگران برزیل، رئیس جمهوری س��ابق این کش��ور را که اکنون در 
زندان به سر می برد به عنوان نامزدش در انتخابات ماه اکتبر معرفی کرد.

هیات ه��ای ای��ن حزب چپ گ��را نام��زدی لوئیس ایناس��یو لوال داس��یلوا، 
رئیس جمهوری س��ابق برزیل را برای انتخابات ماه اکتبر تایید کردند. داس��یلوا 
بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ رئیس جمهوری برزیل بود. با این حال، این احتمال 

وجود دارد که دیوان انتخابات برزیل این مقام را از شرکت در انتخابات منع کند.
داس��یلوا از ماه آوریل به اتهام فساد زندانی شده است اما تمامی اتهامات را رد کرده 
و آنها را سیاسی می داند. داسیلوا با اختالف زیادی در نظرسنجی ها پیشتاز است و نتایج 
نش��ان می دهد که چنانچه او نتواند در انتخابات نامزد ش��ود، رای دهندگان از یک نامزد 
دیگ��ر حزب کارگران برزیل حمایت خواهند کرد. داس��یلوا در پیامی ضبط ش��ده برای 

گردهمایی حزبش گفت: آن کسانی که مرا زندانی کردند در دروغ حبس شده اند. 

یکای التین آمر
متهمان سرقت منابع ملی پاکستان 

»عمران خان« پیروز انتخابات پاکستان و رئیس حزب تحریک انصاف گفت: 
انگلیس و امارات برای بازگرداندن منابع مالی مردم پاکستان که از طریق فساد 

و پولشویی به این کشورها منتقل شده است، همکاری کنند.
پیش از این »فواد چودهری« س��خنگوی ح��زب تحریک انصاف اعالم کرد 
که عمران خان در دیدار با س��فرای انگلیس و امارات از آنها درخواست کرد برای 

بازگرداندن ثروت مردم پاکستان همکاری کنند.
 مبارزه با فس��اد مالی از ش��عارهای انتخاباتی حزب تحریک انصاف بود و با تشکیل 
پرونده علیه نواز شریف نخست وزیر وقت پاکستان این موضوع را پیگیری کرد. سرانجام 
دادگاه با پیگیری پرونده فساد مالی نواز شریف را از مقام نخست وزیر برکنار کرد. عمران 
خان اعالم کرده بود که ثروت مردم پاکس��تان را که توس��ط سیاس��تمداران مفس��د به 

انگلیس و امارات انتقال یافته است به کشور باز می گرداند.

شبه قاره 

فلسطین همچنان محور اصلی
فرامرز اصغری

فلس��طین همچن��ان اصلی تری��ن کانون تح��والت غرب 
آسیاس��ت که هر روز ابعاد گس��ترده تری می گیرد. در حالی 
شهرک سازی صهیونیس��ت ها و البته تقالی آنها برای سلطه 
کامل بر فلس��طین با قانون کش��ور یه��ود و یورش های مکرر 
به مس��جداالقصی ادامه دارد که سرکوب فلسطینی ها نیز در 
ابعاد گسترده ای صورت می گیرد چنانکه مناطق مختلف غزه 
و کرانه باختری طی هفته گذشته شاهد ۱۳۰ مورد درگیری 
میان فلس��طینیان و نظامیان صهیونیس��ت بود که به دنبال 
آن ۴ فلس��طینی شهید و ۴ صهیونیس��ت نیز زخمی شدند. 

نظامیان رژیم صهیونیستی دیروز با یورش به مناطق مختلف 
کران��ه باختری تعدادی از فلس��طینی ها را بدون توجیه اتهام 
بازداش��ت کردند. ناگفته نماند که وضعیت اسرای فلسطینی 
در بند صهیونیس��ت ها نیز به ش��دت وخیم است بویژه اینکه 
صدها کودک در بند این رژیم در ش��رایط غیرانس��انی به سر 
می بردند. این وضعیت در حالی بر فلس��طین حاکم اس��ت دو 
رویکرد را در قبال آن مشاهده می کنیم. در یک سوی معامله 
مدعیان حقوق بش��ر دولتی هستند که از آن جمله آمریکا و 
کشورهای اروپایی هستند. آمریکا در حالی ادعای روند صلح 
با محوریت معمله قرن را س��ر می دهد که در عمل اقداماتش 
جز حمایت یک جانبه از صهیونیس��ت ها رنگ و بوی دیگری 

ندارد. 
س��ناتورهای آمریکای��ی الیحه ای را تصوی��ب کردند که 
ب��ه موجب آن مس��یر افزایش کمک نظام��ی آمریکا به رژیم 
صهیونیس��تی تا بی��ش از ۳.8 میلیارد دالر هموار می ش��ود. 

کمک نظامی آمریکا برابر با مبلغ ۲۳ هزار دالر کمک س��االنه 
برای هر خانواده در سرزمین های اشغالی است. 

در همی��ن حال منابع خب��ری گزارش دادن��د که داماد 
ترامپ به دنبال پایان دادن به فعالیت آنروا یا همان س��ازمان  
بین الملل��ی امدادرس��انی به فلسطینی هاس��ت ک��ه هدفش 
افزایش تحریم ها و فش��ارها بر مردم غزه اس��ت. بس��یاری بر 
ای��ن عقیده اند ک��ه آمریکا هر چ��ه به زم��ان انتخابات میان 
دوره ای کنگره نزدیک تر می ش��ود می��زان حمایت هایش را از 
رژیم صهیونیس��تی افزایش می دهد تا ش��اید از حمایت البی 
صهیونیس��تی برخ��وردار ش��ود در حالی ک��ه در کنگره نیز 

وضعیت مشابهی را دموکرات ها به راه انداخته اند. 
اما در باب مسئله فلسطین نکته قابل توجه نوع نگاه افکار 
عمومی جهان است. در حالی که در بسیاری از کشورها تحریم 
کاالهای صهیونیس��تی توسط مردم اجرا می شود حرکت های 
جهانی نیز برای شکست محاصره غزه صورت می گیرد چنانکه 

در حالی که نیروی دریایی اسرائیل روز جمعه دومین کشتی 
حام��ل فعاالن مخالف محاصره غزه را ه��م متوقف و به بندر 
اس��دود منتقل کرد، سومین کشتی در راستای همبستگی با 
مردم غزه دیروز س��فر خود را از غزه آغاز می کند. این حرکت 
مردمی از یک س��و نش��انگر جایگاه جهانی فلسطین است و از 
سوی دیگر سرکوب این حرکت و سکوت مدعیان حقوق بشر 
غربی در قبال آن س��ندی دیگر ب��ر واهی بودن این ادعاهای 

بشر دوستانه است.
 ام��ا نکته قابل توجه س��کوت و بعض��ا حمایت برخی از 
س��ران ع��رب با اقدام��ات ضد فلس��طینی صهیونیس��ت ها و 
آمریکاست که با نام اجرای طرح معامله قرن در حال خیانت 
به فلسطین و جهان اسالم هستند که البته دامنه این خیانت 
را در رفتارهای آنها در برابر کش��تار مردم یمن توسط ائتالف 
س��عودی- آمریکایی می توان مش��اهده کرد که قربانی شدن 

میلیون ها نفر را درپی داشته است. 
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شهردارى پارس آباد مغان در نظر دارد پروژه هاى مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومى به شركتها و پيمانكاران واجد شرايط و داراى صالحيت از سازمان مديريت و 
برنامه ريزى و داراى رتبه ابنيه واگذار نمايد.

پروژه: اجراى پياده رو سازى سطح شهر -  شماره مجوز شورا شهر: 97/174 ش مورخه 1397/03/24
پروژه: احداث پارك بانوان (خانواده) -  شماره مجوز شورا شهر: 97/192 ش مورخه 1397/3/29
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داده و رسيد دريافت دارند.
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شرح پروژه مطابق با جدول ذيل است

ویژه گروه فرادید  ب��ه دنبال ن��اکام ماندن طرح گ�زارش 
ت��رور رئیس جمه��ور ونزوئ��ال که بس��یاری آن را 
طرحی آمریکایی - کلمبیایی عنوان کرده اند، یک 
گروه موسوم به »س��ربازان فالنل« مسئولیت این 

اقدام را پذیرفت.
با گذشت ساعاتی پس از عملیات ترور نافرجام 
رئیس جمه��ور ونزوئال، یک گروه مس��ئولیت این 
عملیات را برعهده گرفته است. بامداد دیروز وقوع 
یک حادثه امنیتی در جریان س��خنرانی »نیکالس 
مادورو« رئیس جمهور ونزوئال، مراس��م حضور وی 
در جم��ع نظامی��ان این کش��ور در »کاراکاس« را 
نیم��ه کاره گذاش��ت. دقایقی پس از ای��ن حادثه، 
مشخص شد یک پهپاد هدف تیراندازی محافظان 
مادورو قرار گرفت و هنگام سقوط با یک آپارتمان 
برخورد ک��رد. به گفته س��خنگوی دولت ونزوئال، 

ای��ن پهپاد حامل مواد منفجره ب��وده و قصد ترور 
رئیس جمهور ونزوئال را داشت. یک گروه و جنبش 
مخفی به نام »س��ربازان فالنل« در صفحه توئیتر 
خود مسئولیت ترور نافرجام رئیس جمهور ونزوئال 

را برعهده گرفت.
این گروه مدعی شده که دو پهپاد حامل مواد 
منفجره برای عملی��ات ترور مادورو در نظر گرفته 
شده بود اما تک تیراندازان محافظ مادورو قبل آنها 
را ه��دف قرار دادند. »س��ربازان فالنل« همچنین 
هش��دار دادن��د: »پهپاده��ا وس��ایل ارزش��مندی 
هس��تند. حاال عمل نکرد اما فق��ط )در اینده( کار 
خواهد ک��رد«. طبق برخی گزارش ه��ا، این گروه 

مخفی در س��ال ۲۰۱۴ ایجاد ش��ده و پیوندهایی 
با »اس��کار پرز« یکی از مقام های پیش��ین دولتی 
و رهبر موس��س این گروه شورش��ی دارد. پرز در 
س��ال ۲۰۱۷ به دنبال رهبری حمل��ه با بالگرد به 
س��اختمان های دولت��ی در پایتخ��ت، در عملیات 

نیروهای ویژه ونزوئالیی کشته شد.
مادورو ساعتی پس از این ترور نافرجام گفت: 
»آن پهپاد داشت به سمت من می آمد اما سپری از 
عشق دور من وجود داشت. مطمئنم که سال های 
زیادی زندگی خواهم کرد«. رئیس جمهور ونزوئال 
همچنین »خوآن مانوئل س��انتوس« رئیس جمهور 
کلمبیا را ب��ه طرح ریزی این ت��رور نافرجام متهم 

ک��رد. وزارت خارج��ه کلمبیا در واکن��ش به این 
اظهارنظر م��ادورو اعالم کرد: »ادعاها درباره اینکه 
رهبر کلمبیا می تواند مسئول یک عملیات محتمل 
ترور رئیس جمهور ونزوئال باش��د، بی اساس است و 
پوچ به نظر می رس��د«. ای��ن وزارتخانه با تاکید بر 
اینک��ه دولت ونزوئال باید به کلمبیا احترام بگذارد، 
مادورو را متهم کرده که او اغلب کلمبیا را مسئول 

همه مشکالت ونزوئال می خواند.
تصاویر تلویزیون ونزوئال نش��ان می دهد وقوع 
ی��ک انفجار هن��گام س��خنرانی رئیس جمهور این 
کش��ور، به بر هم خوردن مراس��م و فرار حاضران 
منجر شده اس��ت. ثانیه هایی بعد هم سربازانی که 

در برابر جایگاه س��خنرانی ایس��تاده اند، با شنیدن 
صدای انفجار سراس��یمه فرار می کنند. درپی این 

حادثه، مادورو مجبور به ترک محل شده است.
دقایقی پس از ای��ن حادثه، خبرنگاران محلی 
در ش��بکه های اجتماعی تصاویری منتش��ر کرده 
و نوش��ته اند که یک پهپاد بع��د از ورود به منطقه 
ممنوعه بر فراز جایگاه سخنرانی، هدف تیراندازی 
محافظان مادورو قرار گرفته و هنگام سقوط با یک 
آپارتمان برخورد کرده اس��ت. »خورخه رودریگز« 
س��خنگوی دولت ونزوئال ب��ا تایید خبر انفجار یک 
پهپاد بر فراز محل س��خنرانی م��ادورو، اعالم کرد 
ک��ه این پهپاد حام��ل مواد منفجره ب��وده و قصد 
ترور رئیس جمهور ونزوئال را داش��ته، اما هدف قرار 

گرفته است. 
ونزوئال در گذشته هم تجربه تالش برای ترور 
روسای جمهور و کودتا علیه آن ها را داشته است. 

سوء  قصد سربازان فالنل به جان مادورو

بیماران روحی در سلول های انفرادی

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

تع��داد محکومان به حبس در "واحدهای انفرادی 
ویژه" بیش��تر از محکومان به حب��س در "کیپ الک" 
است و حدود ۴۰ درصد از محکومان به سلول انفرادی 

بیماران روحی هستند. 
نکته تاسف آور این است که در ایالت نیویورک قانونی 
مصوب شده که طبق آن زنانی که ادعا می کنند مورد تجاوز 
جنسی قرار گرفته اند در صورتی که نتوانند ادعای خود را 
ثابت کنند به سلول انفرادی منتقل خواهند شد. این قانون 
زنان را در برابر تجاوزات جنس��ی و اذی��ت و آزار ماموران 
زندان به شدت آسیب پذیر کرده است. انتقال زنان باردار به 
سلول های انفرادی به ویژه برای مدت های طوالنی به دلیل 
آسیب پذیری های حساسی که دارند بسیار خطرناک است.  
از سال ۲۰۰9 تا ۲۰۱۲ حداقل هفت مورد انتقال زنان باردار 
به سلول های انفرادی و طوالنی مدت در زندان های نیویورک 
گزارش شده است. عدم دسترسی به دکتر تنهایی افسردگی 
و استرس تغذیه نامناسب و وضعیت بد بهداشتی سلول های 
انفرادی اثرات مخ��رب و جبران ناپذیری را بر زنان و جنین 

درون رحمشان می گذارد. 
محققان این گزارش در مصاحبه با برخی زنان که 
در دوران بارداری به سلول انفرادی منتقل شده بودند 
متوج��ه موارد دردناکی در این خصوص ش��دند. یکی 
از زن��ان باردار که در "واحد انف��رادی ویژه" محبوس 
ش��ده بود دچار خونریزی شدید می شود که علی رغم 
درخواس��ت های مکرر از مس��ئولین زندان نه تنها به 
مرکز درمانی منتقل نش��ده بلکه حتی یک پزشک هم 

جهت معالجه وی فرستاده نشد. 
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