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الدریهمی و دیگر شهرهای ساحل غربی یمن گورستان ائتالف آمریکایی-سعودی میشود

گروه فرادید

در واکن��ش ب��ه جنای��ات
متجاوزان ،س��رهنگ عزیز راشد ،معاون سخنگوی
ارتش یمن با اش��اره به حمله موفقیت آمیز پهپاد
قاصف 1-در هدف قرار دادن آشیانههای هواپیماها
در پای��گاه نظام��ی هوایی ملک خال��د در منطقه
خمیس مش��یط در استان عس��یر واقع در جنوب
عربس��تان ،تأکید کرد متج��اوزان منتظر اقدامات
غافلگیرکننده نیروهای یمنی باشند.
س��رهنگ عزیز راش��د گفت حمله ب��ا پهپاد
قاص��ف 1-به پای��گاه هوایی ملک خالد در پاس��خ
به جنای��ات متجاوزان انجام ش��د .وی تأکید کرد
آش��یانههای هواپیماها در داخل این پایگاه هدف
حمله ق��رار گرفت.وی افزود ارت��ش و کمیتههای
مردمی یم��ن برای انجام اقدام��ات غافلگیرکننده
ب��زرگ آم��اده میشوند.راش��د گف��ت ارتش یمن
میبای��د پاس��خ میداد و ب��ا پهپاد نیز پاس��خ داد
و به پای��گاه ملک خالد حمله کرد و آش��یانههای
هواپیماها را هدف قرار داد و به همین س��بب نیز
پرواز هواپیماها از این پایگاه متوقف خواهد ش��د.
حم�لات نیروهای یمنی اگر متج��اوزان به تجاوز
خ��ود به ملت یم��ن و غیرنظامیان پای��ان ندهند،
ادامه خواهد داش��ت .اگر ش��ورای امنیت در برابر
اقدامات خطرناک رژیمهای س��عودی و اماراتی و
حامیان آنها یعنی آمریکا در حمله به غیرنظامیان
پای��ان ندهد ،عملی��ات نیروهای یمن��ی نیز ادامه
خواهد یاف��ت و اقدامات غافلگیرکننده و دردناکی
در انتظار متجاوزان اس��ت .همچنین س��خنگوی
ارت��ش انصاراهلل اعالم ک��رد ،عملی��ات نظامی در
س��احل غربی یمن ادامه خواهد داشت و نیروهای

متجاوزان در بند اقدامات غافلگیرکننده یمن

متجاوز ائتالف عربی نابود میشوند.
محمد عبدالسالم ،س��خنگوی انصاراهلل اعالم
ک��رد ،عملیات در منطقه س��احل غرب��ی یمن با
تاکتیکه��ای ویژه ادام��ه دارد و نیروهای متجاوز
اماراتی عربس��تانی را غافلگیر کردیم و آنها مجبور
شدند پایگاهها ،تجهیزات و مجروحان خود را ترک
و ف��رار کنند .وی در اظهارات��ی مطبوعاتی گفت،
انصاراهلل در عملیات روز ش��نبه تعداد اسرای خود
را افزای��ش داد و  ۶۰اس��یر در اختیار دارد ،عالوه
بر آن این جنبش گردان نظامی دش��من به همراه

استحکاماتش را نابود کرد.
عبدالس�لام ادامه داد ،عملی��ات نظامی ارتش
و کمیتهه��ای مردمی یمن در اطراف شهرس��تان
الدریهم��ی در جنوب الحدیده و دیگر ش��هرهای
س��احل غربی ادامه خواهد داش��ت و این مکان به
گور نیروهای متج��اوز ائتالف عربی تبدیل خواهد
شد.
الزم به ذکر اس��ت جنگندههای رژیم سعودی
مناطق مختلف اس��تانهای «صعده» و «حجه» را
هدف حمالت گسترده قرار دادند.سعودیها در این

طرح کنگره آمریکا برای کشتار بیشتر فلسطینیها
در اقدامی دیگر برای تش��دید کش��تار
حق�وق بش�ر
فلسطینیها ،س��ناتورهای آمریکایی با
تصویب طرحی افزایش کمک نظامی واش��نگتن به تلآویو
تا  ۳.۸میلیارد دالر را محقق کردند.
بناب��ر گزارش مین��ت پرس نی��وز این ط��رح از نتایج
یادداش��ت تفاهم صورت گرفته میان مقامات واش��نگتن و
تلآویو در سال  2016بر سر موضوع کمک امنیتی به رژیم
صهیونیس��تی نش��أت گرفته است .طرح موس��وم به کمک
امنیتی اس��رائیل -آمری��کا در س��ال  2018در حدود 3.3
میلیارد دالر کمک نظامی را در اختیار رژیم صهیونیس��تی
ق��رار میدهد .عالوه ب��ر آن بی��ش از  500میلیون دالر به
منظور توسعه سامانه موشکی طی  12ماه آتی به این رژیم
اختص��اص خواهد یافت .همچنین براس��اس این طرح یک
میلی��ارد دالر م��ازاد نیز برای ذخایر تس��لیحاتی آمریکا در
س��رزمینهای اش��غالی پیش بینی ش��د .بنابر گزارش وب
سایت خبری مینت پرس نیوز در صورت تصویب نهایی این
طرح در مجلس نمایندگان آمریکا در هفته آینده و امضای
آن توس��ط دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا این طرح به
بزرگترین کم��ک نظامی آمریکا به رژیم صهیونیس��تی در
تاریخ این کشور تبدیل خواهد شد .در این طرح که از نتایج
یادداش��ت تفاهم صورت گرفته میان مقامات آمریکا و رژیم
صهیونیس��تی در سال  2016نش��أت گرفته است ،تصریح
میشود واش��نگتن  3.8میلیارد دالر طی ده سال آینده به
رژیم صهیونیستی کمک نظامی نماید .کمک نظامی آمریکا
برابر با مبلغ  23هزار دالر کمک ساالنه برای هر خانواده در
سرزمینهای اشغالی است.
این مصوب��ه در حالی صورت گرفته اس��ت که مناطق
مختلف غزه و کرانه باختری طی هفته گذش��ته شاهد ۱۳۰
مورد درگیری میان فلسطینیان و نظامیان صهیونیست بود

نوج��وان قهرمان فلس��طینی
مقـــاوم�ت
پ��س از آزادی از زندان رژیم
صهیونیستی ،حاال تصمیم دارد تا در رشته حقوق
تحصی��ل ک��رده و در راه مقاومت ب��ه فعالیتهای
خ��ود ادامه دهد .او میگوی��د حاال نقش و اهمیت
رس��انهها در انع��کاس فری��اد فلس��طینیان علیه
اشغالگری بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
این را عهد تمیمی ،دختر مش��هور  17س��اله
فلس��طینی که پس از انتش��ار ویدیوی مربوط به
درگیری وی با نیروهای رژیم اسرائیل در اعتراض
ب��ه اش��غالگریهای این رژیم ،بازداش��ت و پس از
تحم��ل  8ماه حب��س از زندان آزاد ش��د ،به مونا
قندیل ،خبرنگار ش��بکه پرس ت��ی وی در رام اهلل
کرانه باختری گفت.
عهد تمیمی که اکنون به عنوان نماد مقاومت
در فلس��طین شناخته میش��ود ،درخصوص نحوه
رفتار س��ربازهای اس��رائیلی در م��دت زمانی که
در زندانه��ای این رژیم ب��وده ،عنوان کرد :تجربه
س��خت و آزاردهن��دهای ب��ود ،از لحظ��ه ش��روع
بازجویی ،تهدیدها علیه من و خانوادهام آغاز ش��د.
حتی یکی از بازجویان من را اذیت میکرد و به من
میگفت چقد موهایت زیباست.من در مدت زمان

که به دنبال آن  ۴فلس��طینی ش��هید و  ۴صهیونیست نیز
زخمی شدند.
خب��ر دیگر از فلس��طین آنک��ه «خضر حبی��ب» یکی
از رهب��ران جنب��ش جهاد اس�لامی خاطرنش��ان کرد که
هماهنگیها با جنبش حماس درخصوص مس��ائل فلسطین
و کاهش بحرانهای موجود در غزه در س��طح عالی جریان
دارد.
وی افزود :مذاکرات جاری با هماهنگی ،تفاهم و رایزنی
در س��طح عالی میان دو جنبش ص��ورت میگیرد و امکان
ن��دارد بدون توافق می��ان حماس ،جهاد اس�لامی و جبهه
خلق توافقی درباره اوضاع سیاس��ی ص��ورت گیرد و تمامی
هماهنگیها میان این سه طرف از طریق مشارکت و توافق
صورت میگیرد .تمامی مسائل مربوط به تظاهراتهای حق
بازگش��ت با هماهنگی عالی صورت میگیرد و نش��انههای
روشنی از تحقق اهداف این تظاهراتها در آینده نزدیک به
چشم میخورد .نظامیان رژیم صهیونیستی دیروز با یورش
به مناطق مختلف کرانه باختری تعدادی از فلس��طینیها را
بدون توجیه اتهام بازداشت کردند .در جریان درگیریهای
به وقوع پیوس��ته میان فلسطینیها و نظامیان صهیونیست
در روس��تای «اب��و ش��خیدم» واقع در ش��مال رام اهلل یک
فلسطینی مجروح ش��د .نظامیان صهیونیست هم چنین به
ش��هر الخلیل یورش برده و منازل برخی ساکنان این شهر
را تفتیش کردند.
در ای��ن می��ان پایگاه خب��ری «مینت پ��رس نیوز» با
اش��اره به تصویب بس��ته کمک اقتصادی واشنگتن به رژیم
صهیونیستی در سنای آمریکا نوشت براساس قوانین ایاالت
متحده ،واش��نگتن بای��د از کمک ب��ه رژیمهایی که ناقض
حقوق بشر هستن خودداری کند ،اما وقتی پای اسرائیل در
میان است ،آمریکا اهمیتی برای قوانین قائل نیست.

تظاهرات ضد آمریکایی ایتالیاییها
نصب سامانه ماهواره نظامی آمریکا در
چـــــا لش
ش��هر جنوبی ایتالیا یعنی سیسیل ،با
اعتراض ش��هروندان آن همراه شده است که درباره عوارض
آن برای سالمتی نگرانند.
درگی��ری ش��هروندان معت��رض ایتالیای��ی ب��ه نصب
آنتنه��ای ماه��وارهای آمریکایی با پلی��س ،لحظات تلخی
را رق��م زد .این س��امانه ماهوارهای بحث برانگیز به ارس��ال
س��یگنالهای رادیوی��ی به آمری��کا و کش��تیهای ناتو در
مدیترانه کمک میکند ،اما س��اکنان محل��ی نگرانند امواج
مغناطیسی مشکالتی برای سالمتی آنها ایجاد کنند.
البت��ه در پورتلن��د آمریکا نیز علی��ه دولتمردان آمریکا
تظاهرات برگزار ش��د چنانکه تقابل تازه حامیان و مخالفان
ترام��پ ک��ه این ب��ار در ش��هر «پورتلند» برگزار ش��د ،باز
هم صحن��ه درگیری فیزیک��ی میان طرفین ب��ود .محالت
مرکزی ش��هر «پورتلند» ایالت «اورگن» آمریکا عصر شنبه
صحن��ه تقابل میان حامی��ان و مخالف��ان «دونالد ترامپ»
رئیسجمهور آمریکا بود .شرکتکنندگان در این دو تجمع
همزمان ،تجهیزاتی چون چوپ دستی و سپرهای دستساز
به همراه داشتند و خود را برای درگیری تن به تن با طرف
مقابل آماده کرده بودند.
با وج��ود آنکه پلیس ت�لاش میکرد می��ان دو تجمع
حایل ش��ده و از تقابل طرفی��ن جلوگیری کند ،در لحظاتی
از این تجمع ،دو طرف به س��مت یکدیگر س��نگ و بطری
پرتاب کردند و ش��ماری از شرکتکنندگان در جمع هم با
یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند .پلیس آماری از تعداد
زخمیهای این تجمع اعالم نکرده ،اما تصاویر منتش��ر شده
در شبکههای اجتماعی نشان میدهد دستکم پنج نفر دچار
جراحت ش��دهاند .سی .ان .ان به نقل از یکی از حاضران در
تجمع نوش��ته اس��ت« :ما برای درگیر شدن با پلیس اینجا

التمیمی نمادی از مقاومت فلسطین

در مبارزه با رژیم صهیونیستی از پا نخواهم نشست
بازجویی ،با هیچ یک از اعضای خانواده ام مالقات
نداش��تم و این در حالی بود که من به سن قانونی
نرسیده بودم و طبق قانون ،پدر یا مادر و یا حداقل
یک وکیل میبایست همراه من میبود .حتی یک
بازجوی زن وجود نداش��ت .آنها من را درون یک
سلول بسیار کوچک قرار داده و از زندان به دادگاه
منتقل میکردند که واقعا برایم س��خت بود .حتی
غ��ذای کافی نیز در اختیار م��ن قرار نمیدادند اما
با این حال ،من و دیگر زندانیان فلس��طینی سعی
میکردیم تا همیش��ه در کنار هم باشم ،با هم غذا
بخوریم و حتی باهم آواز هم میخواندیم.
وی درخص��وص پیام��ی که پ��س از آزادی از
زندان از زبان زنان فلس��طینی در زندانهای رژیم
اسرائیل منتشر کرد ،گفت :زنان زندانی فلسطینی
خواستار وحدت ملی ،مقاومت بیشتر و حمایت از
زندانیان برای فائق آمدن به مشکالت هستند تا از
این طریق زمینه آزادی آنها فراهم شود.
عه��د تمیم��ی درخصوص درخواس��ت خود از

اگر تحریم کنید تحریم میشوید

مول��ود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه
بحــــ�ر ا ن
ترکی��ه درپی اع�لام تحری��م دو وزیر
ترک از س��وی آمریکا و اقدام متقابل کش��ورش خطاب به
مقامات واشنگتن گفت :اگر تحریم کنید تحریم میشوید.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در واکنش
به اقدام دولت آمریکا در تحریم وزیر کش��ور و دادگس��تری
کابین��ه اش اعالم کرد که ترکیه هم به طور متقابل وزیران
آمری��کا را تحریم میکند .روابط دو کش��ور ترکیه و آمریکا
در دو هفته اخیر بر س��ر محاکمه آندرو برونس��ون کشیش
آمریکایی در ش��هر ازمیر به شدت تیره شده است و مقامات
دو کش��ور س��خنان تهدید آمیز علیه یکدیگر بیان کرده و
اقدام به تحریم مقامات رسمی کشور مقابل کرده اند.
چ��اووش اوغل��و در همی��ن زمینه ط��ی مصاحبهای با
خبرنگاران با بیان اینکه 'کسی نمیتواند از ترکیه با فشار و
تحریم نتیجه بگیرد' افزود :محاکمه کشیش برونسون نفعی
برای ترکیه ندارد و یک فرایند قضایی اس��ت اما ملت ترکیه

تمامی فلسطینیها مبنی بر ادامه دادن به مقاومت
تا پایان دادن به اشغالگریهای رژیم اسرائیل عنوان
کرد :س��ربازان اس��رائیلی من را دس��تگیر و مجبور
کردند تا به فعالیتهای خود ادامه ندهم ،آنها گمان
میکردند که با بازدش��ت من میتوانند به خواسته
خود برس��ند .اما من در کنار مقاومت مردم کشورم
به تالشهای خود ادامه میدهم .تمیمی ادامه داد:
میخواهم رش��ته حقوق را در دانشگاه انتخاب و از
حقوق مردم فلس��طین دفاع کن��م .میخواهم یک
وکیل شوم و به مجامع بینالمللی ورود کنم تا از این
طریق ،جنایات اس��رائیل را مورد پیگرد قانونی قرار
ده��م و مقامات این کش��ور را به عنوان جنایتکاران
جنگی به دادگاههای بینالمللی بکش��انم .اسرائیل
جنایات جنگی بیش��ماری را مرتکب شده و حقوق
بسیاری از فلسطینیان را نقض کرده است .از این رو،
میخواهم از حقوق برادران و خواهران فلسطینی و
به طور کل ،کشورم فلسطین دفاع کنم.
او در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا در

در مقابل تهدید بر سر محاکمه او سر خم نمیکند.
وی موض��وع محاکمه مدیران هال��ک بانک در آمریکا،
حمایت آمریکا از اعضای گروه گولن و خودداری از استرداد
رهب��ر این تش��کیالت کودتاگ��ر به ترکیه و تس��لیح حزب
کارگ��ران کردس��تان(پ.ک.ک) و یگانه��ای مدافع خلق
سوریه(ی.پ.گ) را از جمله موارد اختالفی ترکیه و آمریکا
اعالم و بیان کرد :در گذش��ته نیز روابط م��ا با آمریکا تیره
بود و با روند نامناس��بی طی ش��د .چ��اووش اوغلو خواهان
مذاکره و گف��ت و گوی ترکیه و آمریکا 'مثل دو متحد و از
موضع برابر' شد و ادامه داد :دو کشور در مورد منبج سوریه
براساس نقش��ه راه تدوین شده در حال همکاری هستند و
گ��روه کاری که وظایف کنس��ولگری را انجام خواهد داد به
همراه نقش��ه راه اقدام علی��ه پ.ک.ک در عراق باید همین
مسیر همکاری را درپیش بگیرند.
وزی��ر امور خارجه ترکیه همکاری آنکارا واش��نگتن در
منب��ج را الگوی خوبی برای حل مش��کالت بین دو کش��ور
عنوان کرد و گفت :این امر به معنی دست کشیدن ترکیه از
خواسته خود در استرداد فتح اهلل گولن از آمریکا نیست.

حمالت عمدتا مناطق «باقم» در صعده و «عبس»
در حج��ه را هدف قرار دادن��د .صندوق حمایت از
کودکان س��ازمان ملل (یونیسف) زندگی در یمن
را ب��ه "جهن��م" توصیف کرد که خ��ارج از تحمل
کودکان است.
یونیس��ف در گزارش��ی تحت عنوان "تاثیرات
درگیری الحدی��ده بر کودکان یم��ن" اعالم کرد،
هزاران کودک در سراس��ر یمن به کاالهای انسانی
و تج��اری نیاز دارند که روزانه از بندر حدیده وارد
میش��ود ،و حدیده مهمترین معبر برای ورود مواد
غذایی و کمکهای ضروری به این کشور است.
این س��ازمان اعالم ک��رد ،درگی��ری حدیده
ب��ه ویژه در ص��ورت افزایش آن ،ج��ان  ۱۰۰هزار
ک��ودک یمنی را تهدید میکن��د .طبق اعالم این
س��ازمان بینالملل��ی ۷۰ ،درص��د واردات یمن از
جمله کااله��ای تجاری و انس��انی از طریق بنادر
"حدیده" و "صلیف" واقع در ش��مال این اس��تان
صورت میگی��رد و تعلیق فعالیته��ای این بندر
تاثی��ر انس��انی فاجعهب��اری ب��ر ک��ودکان خواهد
گذاش��ت .حدیده حدود  ۶۰۰هزار سکنه دارد که
نیمی از آنها کودک هستند و در میان درگیریها
قرار دارند.
یونیس��ف در گ��زارش خود آورد :س��ه چهارم
س��اکنان یمن نیازمند کمکهای انس��انی هستند
ک��ه بی��ش از  ۱۱میلی��ون ت��ن آنها را ک��ودکان

تشکیل میدهند .بیش از نیمی از مراکز بهداشتی
این کش��ور به دلیل خس��ارتهایی ک��ه در طول
درگیریه��ا دیدهاند یا به دلی��ل کمبود بودجه به
حال��ت تعطیلی درآمدهاند .س��ازمان مذکور تعداد
کودکان��ی که از س��وء تغذیه حاد رن��ج میبرند را
 ۱.۸میلیون تن تخمین زد که جان  ۴۰۰هزار تن
از آنها در اثر این مس��اله در خطر اس��ت .یونیسف
اعالم کرد ،نابس��امانی موجود در سازمانهای آب
و بهداش��ت یمن موجب شده  ۸.۶میلیون کودک
نتوانند به صورت پیوس��ته به آب سالم و خدمات
بهداش��تی دسترسی داشته باشند .این سازمان در
پایان گزارش خود آورده است ،در صورت افزایش
حمالت نظامی در حدیده جان  ۲۵۰هزار یمنی از
جمله  ۱۰۰هزار کودک در خطر خواهد بود.
عربستان سعودی از  25مارس  ،2015حمله
نظامی به یمن را با حمایت و چراغ س��بز آمریکا و
رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی آغاز
کرد و تا کنون دهها هزار نفر از ش��هروندان یمنی
را به خاک و خون کش��یده اس��ت و آمارها نشان
میدهد  60درصد این قربانیان در حمالت هوایی
ائتالف عربس��تان کش��ته یا زخمی شدهاند .دیروز
نیروهای ارتش یمن موفق شدند یک فروند پهپاد
جاسوس��ی متعلق به ائتالف متجاوز سعودی را در
استان الجوف سرنگون کنند.
خبر دیگر اینکه نیروهای ارتش و کمیتههای
مردم��ی یمن تجمع��ات مزدوران س��عودی را در
نزدیکی ارتفاعات «السوداء» در جبهه «المصلوب»
ه��دف قرار دادند .به دنبال این عملیات گس��ترده
شماری از مزدوران سعودی کشته و تعدادی دیگر
زخمی شدند.

نیستیم .ما اینجاییم تا با طرفداران ترامپ مبارزه کنیم».
نش��ریه آمریکای��ی «فارین پالیس��ی» در گزارش��ی به
بررس��ی واکنش تند آمریکا به گزارش س��ازمان ملل متحد
از وضعی��ت فق��ر و بی��کاری در جامعه آمری��کا پرداخته و
فاش کرده که حت��ی اقتصاددانان دول��ت «دونالد ترامپ»
هم ،نظراتی کمابیش مش��ابه سازمان ملل داشتهاند .اواسط
خرداد ماه بود که گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه «فقر
شدید و حقوق بشر» از زندگی  40میلیون آمریکایی در فقر
و زندگی  5میلیون از شهروندان این کشور در شرایط جهان
سومی خبر داد.
دولت آمریکا س��ریعاً دس��ت به کار ش��د و تکذیبیهای
بلن��د باال و البته تند نوش��ت؛ بار خواندن ای��ن تکذیبیه بر
دوش «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در س��ازمان ملل افتاد.
آمریکاییها با عصبانیتی عجیب در تکذیبیه خود نوش��تند
که گزارش سازمان «نادرست ،فتنهجویانه و غیرمسئوالنه»
اس��ت .براس��اس اطالعاتی که به فارین پالیس��ی رس��یده،
دولت آمریکا پیش از ارس��ال این تکذیبیه تند و آتش��ین،
پیشنویس آن را در میان کارشناس��ان خود توزیع کرده و
ال تأثیری در زبان و
نظر خواس��ته است؛ نظراتی که گویا اص ً
آمار نهایی منعکسش��ده در این تکذیبیه نداشته است .این
مش��اور ارشد نوشته« :این رونق تقریباً  8الی  9سال سابقه
دارد و در دوره اوبام��ا آغاز ش��د و ما وارثان آن و این روزها
شاهد بسط آن هستیم .اما احتماالً طی  1الی  2سال آینده،
این روند متوقف میشود».
در یکی از بخشهای تکذیبیه دولت ترامپ ،گفته شده که
حقوق کارکنان آمریکایی در دوره تصدی وی ،افزایش داشته
اس��ت؛ یکی دیگر از اعضای شورای مش��اوران اقتصادی کاخ
سفید در حاشیه این ادعا نوش��ته« :دستمزدها واقعا افزایش
نداشته؛ فقط برای مدیران اینگونه بوده است ».پرس تی وی

مدت زمانی که در بازداشت بوده ،نهادهای حقوق
بشر بینالمللی و یا سازمانی خاص در این حوزه از
زندانیان فلسطینی بازدیدی داشته یا خیر ،عنوان
کرد :متاس��فانه هیچ یک از نهاده��ای بینالمللی
اج��ازه مالقات با زندانی��ان را ندارند و تنها صلیب
سرخ اجازه چنین کاری را دارد.
ای��ن نوجوان فلس��طینی درخصوص ش��رایط
و وضعیت کل��ی زندانهای رژیم اس��رائیل گفت:
ش��رایط س��ختی بر زندانیان حاکم است ،سلولها
بسیار کوچک هستند و با وجود اینکه اتاقها برای
نگه��داری دو نفر طراحی ش��دهاند ،اما بین  6تا 7
زندان��ی را در این اتاقها زندان��ی میکنند .تعداد
زنان زندان��ی در حال افزایش اس��ت که در میان
آنها افراد کمتر از  18س��ال نیز وجود دارند .پس
از دس��تگیری ،م��ن را به یک س��لول کوچک در
کن��ار  10زندانی دیگر منتقل ک��رده بودند که در
این ات��اق ،تنها  6تخت خواب وجود داش��ت و به
ناچ��ار برخی از دختره��ا روی زمین میخوابیدند.
وضعیت سرویسهای بهداشتی و حمام نیز بسیار
بد و به دلیل تعدد زندانی ها ،همیش��ه شلوغ بود.
سیس��تم تهویه مناسبی در سلولها وجود نداشت
و هر لحظه احس��اس میکردم که دیگر اکسیژنی

عربستان مانع تشکیل دولت لبنان

نائبرئیس ش��ورای اجرایی حزباهلل،
غ�رب آس�يا
س��همخواهیهای غیرواقع��ی برخ��ی
طرفهای سیاس��ی را عامل تأخیر در تش��کیل دولت لبنان
اعالم و فاش کرد ،عربس��تان در پشت پرده این ماجرا قرار
دارد.
یکی از مقامهای بلندپایه حزباهلل لبنان اعالم کرد که
عربس��تان مانع تش��کیل دولت جدید لبنان میشود« .شیخ
علی دعموش» نائبرئیس شورای اجرایی حزباهلل در مراسم
یادبود ش��هدای شهر «حاریص» در جنوب لبنان اعالم کرد،
آنچه امروز مانع تش��کیل دولت شده این است که عربستان
در پشت پرده س��همخواهیهای غیرواقعی برخی طرفهای
سیاسی قرار دارد؛ سهمخواهیهایی که با حجم ائتالفها [و
تعداد کرسیهای احزاب در پارلمان] متناسب نیست.
ای��ن مق��ام بلندپایه حزباهلل توضی��ح داد که برخی از
این طرفهای سیاس��ی و حامیان آنها ،در برخی کشورهای
منطق��های و سفارتهایش��ان در بی��روت ،خی�� ِر لبن��ان را

برای تنفس وجود ندارد .به دلیل کم بودن فضا ،به
سختی درون سلول رفتوآمد میکردیم.
عه��د تمیم��ی ادامه داد :ما را ب��ا اتوبوسهای
بس��یار قدیمی از زندان به دادگاه منتقل میکردند
و مجبور بودیم روی صندلیهای آهنی بنش��ینیم
و از آن جایی که دس��تها و پاهایمان با زنجیر به
هم بسته شده بودند ،قادر به ایستادن نبودیم و به
ناچار میبایست تا ساعتها در این وضعیت بمانیم
که برایمان بسیار سخت بود .همچنین در زمستان،
اتاقها بسیار سرد و در تابستان نیز بسیار گرم بودند
به طوری که نفس کشیدن برایمان سخت بود.
دختر  ۱۷س��اله نماد مقاومت فلسطینیان ،در
 15دسامبر  2017در اوج اعتراضات ماههای اخیر
فلسطینیان نس��بت به تصمیم دونالد ترامپ برای
انتقال س��فارت ایاالت متحده ب��ه بیت المقدس و
به رسمیت شناختن این ش��هر به عنوان پایتخت
رژیم اس��رائیل ،با حضور چندین س��رباز در حیاط
خانهاش با آنها درگیر شد .در تصاویر منتشر شده
از این درگیری ،او نظامیان را هل میدهد و به آنها
س��یلی میزند .تمیمی پس از تحمل  8ماه زندان
به خاطر درگیری اخیرش با نظامیان صهیونیستی،
چند روز پیش آزاد شد.

نمیخواهند .وی تصریح ک��رد ،ملت وفادار لبنان به دولتی
نی��از دارد ک��ه بحرانهای متعدد را حل کن��د و بر ثبات و
ایس��تادگیاش بیفزاید ،برخی مردم اعتم��اد خود به طبقه
سیاسی را از دست دادهاند ،طبقهای که با سهمخواهی زیاد
خود (کرس��یهای وزارتی) در تش��کیل دولت مانع از انجام
این کار (تشکیل کابینه) شدهاند.
سعد الحریری در سوم خردادماه امسال ( )1397مأمور
به تش��کیل کابینه ش��ده اما اکنون با گذش��ت بیش از دو
ماه ،رایزنیها برای تش��کیل دولت جدید نتیجهای نداشته
است .دعموش در بخشی دیگر از سخنان خود ،به مناسبت
این روزهای لبنان یعنی س��الروز جنگ  33روزه پرداخت و
گفت ،رژیم صهیونیستی طی جنگ  33روزه در سال 2006
تمام توان نظامی و سیاسی خود را برای تضعیف مقاومت و
شکست آن بس��یج کرد اما به دلیل قدرت مقاومت ،اراده و
ثبات ،در این مسیر موفق نبود.
«رژیم اش��غالگر پس از جنگ  2006سعی در تضعیف
مقاوم��ت از خالل جنگ س��وریه کرد اما شکس��ت خورد و
امروز همه به پیروزی محور مقاومت و سوریه اذعان دارند.
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اخبار
حمله به خودروی سفیر آمریکا
در بنگالدش

براس��اس گزارشها خودروی حامل سفیر آمریکا
در بنگالدش از س��وی افرادی ناش��ناس هدف حمله
قرار گرفت .خودروی حامل مارس��یا برنیکات ،س��فیر
آمری��کا در بنگالدش در منطقه محمدپور ش��هر داکا
هدف حمله افراد ناش��ناس ق��رار گرفته و این افراد به
سوی کاروان خودروهای همراه وی سنگ پرتاب کرده
و به تعقیب آنها پرداختند .پیش از این حمله مارس��یا
ب��ه خانه فردی به ن��ام "بدیع العال��م ماجومدر" ،یک
مقام ارش��د یک گروه فع��ال جامعه مدنی به نام گروه
"ش��وجان" رفته ب��ود و خانه او نیز بع��دا هدف حمله
قرار گرفت.

منافع ملت را فدای آمریکا نمیکنیم

وزیر سیاستهای اقتصادی و مالی ژاپن گفت که
کش��ورش هرگز منافع ملت را ف��دای آمریکا نخواهد
ک��رد و از مصالح کش��ورش در برابر واش��نگتن دفاع
خواهد کرد .توشیمیتس��و موتگی در پاسخ به سواالت
متعدد خبرن��گاران درخصوص زورگوییهای آمریکا و
واکنشهای نه چندان قوی توکیو در قبال آن کش��ور
گفت :ما تس��لیم آمریکا نخواهیم ش��د و توکیو هرگز
راهبردها و اقداماتی را که به ملت ضربه میزند ،قبول
نخواهد کرد.

وعده رئیسجمهور کومور

غزالی عثمانی ،رئیسجمه��وری کومور وعده داد
که به مجرد اینکه ش��رایط مهیا ش��ود در این کش��ور
انتخابات ریاس��ت جمه��وری برگ��زار خواهد کرد که
احتم��اال اوایل س��ال آینده میالدی خواه��د بود .این
خب��ر بعد از آن اعالم میش��ود ک��ه رایدهندگان در
کش��ور کومور طی یک همه پرس��ی ب��ا اکثریت آرا از
اصالحات مناقش��ه برانگیزی در قانون اساسی حمایت
کردند که به عثمانی اجازه میدهد برای یک دور دیگر
رئیسجمهور شود.
با این حال مخالفان دولت کومور این همهپرس��ی
را تحریم کرده بودند و گروههای اپوزیسیون در کومور
این همهپرس��ی و نتیجه آن را یک "نمایش مضحک"
خواندند.

تعرفه گمرکی روسیه علیه آمریکا

روس��یه از دیروز تعرفههای جدیدی برای واردات
برخی کاالهای آمریکایی اع�لام میکند .این تصمیم
در پاس��خ به اقدامات محدودکننده دولت آمریکا برای
واردات ف��والد و آلومینیوم گرفته ش��ده اس��ت .بدین
ترتیب ،ن��رخ تعرفههای گمرکی ب��رای واردات برخی
کااله��ای آمریکای��ی مربوط به وس��ایل حمل و نقل،
ماش��ین آالت مهندسی و راه سازی ،تجهیزات مربوط
ب��ه صنایع نفت و گاز ،اب��زار مربوط به پردازش فلزات
و حفاری س��نگ ،افزایش پیدا خواهد کرد .تعرفه این
کاالها از  25الی  40درصد افزایش یافته است.

کمیسیون اروپا اقتدار ندارد

وزیر تجارت انگلیس عدم برخورداری کمیس��یون
اروپ��ا از اقت��دار الزم را یکی از موان��ع تحقق برگزیت
دانس��ت« .ج��ک فاکس» وزی��ر تج��ارت انگلیس در
گفتوگو با س��اندی تایمز درخص��وص برگزیت اظهار
داش��ت :از نقطه نظ��ر من یکی از موانع��ی که تحقق
برگزی��ت را ب��ه تاخی��ر انداخت��ه عدم برخ��ورداری
کمیسیون اروپا از اقتدار الزم است .این در حالی است
که انگلیس پیش��تر اعالم کرده که تا ماه مارس سال
 ۲۰۱۹از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

گزارش
جزئیاتی از ترفند جدید بنسلمان

فعاالن سعودی در فضای مجازی به نکات جالبی
درباره س��فر س��لمان بنعبدالعزیز به «نئوم» اش��اره
کردهان��د ،منطقهای که جایگزی��ن تفرجگاه طنجه در
کشور مغرب شده است.
صفح��ه العهد الجدید از ف��ردی که وی را مهمان
ملک س��لمان توصیف ک��رده ،در جری��ان بازدید وی
از پروژه نئوم در ش��مال غربی عربس��تان سخن گفته
اس��ت .این صفحه که خود را نزدیک به تصمیمسازان
سعودی میداند ،آورده است مهمانی که ملک سلمان
در منطق��ه پ��روژه نئ��وم ب��ا وی دیدار کرده اس��ت،
همس��رش «فهده آل حثلین» مادر محمد بنسلمان
ولیعهد وی است.
محمد بنس��لمان ،مادر و س��ه نفر از خالههایش
را در بازداش��ت خانگ��ی قرار داده اس��ت ،و در مقابل
پ��درش ادعا ک��رده که مادرش برای م��داوا به آمریکا
رفته اس��ت .ای��ن صفحه آورده اس��ت ملک س��لمان
میخواس��ت برای دیدار با همس��رش به آمریکا برود،
اما محمد پس��رش پس از توصیه برخی مشاورانش به
پدرش گفت که سفر وی به واشنگتن با توجه به اینکه
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا قدس را به عنوان
پایتخت اس��رائیل به رسمیت شناخت ،مناسب نیست
که ملک س��لمان هم در پاسخ به پسرش گفت حرف
شما درسته فایدهای ندارد.
ملک س��لمان بر س��ئوال خود درباره همس��رش
فهده-مادر بنس��لمان که نزد وی بازداش��ت اس��ت-
اصرار ورزید و پس از پافش��اری ،بنسلمان مجبور شد
وی را از بازداشتگاه بیرون بیاورد ،اما ابتدا با مادرش
توافق کرد و به او گفت به شرطی از بازداشت خارجت
میکنم که پادش��اه را به کنارهگیری از قدرت متقاعد
کنی ک��ه وی یعنی مادرش موافق��ت میکند و آنگاه
م��ادرش را به نئوم آورد جایی ک��ه به اقامتگاه کنونی
ملک سلمان تبدیل شده است.
العهد الجدید پرس��یده است آیا مادر بنسلمان به
توافقی که با وی مبنی بر متقاعد کردن پادش��اه برای
کنارهگیری از قدرت دس��ت یافته ،پایبند خواهد بود
و آی��ا پادش��اه را به این کار راض��ی خواهد کرد و وی
کنارهگیری خواهد ک��رد یا خیر؟ باید به انتظار آینده
نشست تا پاسخ این سئوال روشن شود.

