
فرادیـد6 د  وشنبه  19 شهریور 1397  شماره 4835 

رژه سالگرد تاسیس کره شمالی 
در هفتادمین س��الگرد تاسیس کره شمالی رژه ای بدون به نمایش گذاشتن 

موشک های بالستیک قاره پیمای این کشور برگزار شد. 
کره شمالی در هفتادمین سالگرد تاسیس این کشور رژه نظامی با حضور نیروهای 
نظامی، آتشبار و تانک های ارتش این کشور درمرکز »پیونگ یانگ« برگزار کرده است. 
در این رزمایش در اقدامی که می تواند به نشانه نمایش حسن نیت انجام شده باشد، 

ارتش کره شمالی از نمایش موشک های اتمی قاره پیمای خود خودداری کرده است.
در این مراسم »کیم یانگ نام« رئیس پرزدیوم کره شمالی به جای »کیم جونگ اون« 
رهبر کره شمالی سخنرانی کرده است. »لی ژانشو« رئیس کنگره ملی چین نیز به نمایندگی 
از سوی »شی جینپینگ« رئیس جمهور چین در این مراسم در کنار رهبر کره شمالی، حضور 
داشت. این، اولین رژه نظامی کره شمالی از زمان دیدار کیم و »دونالد ترامپ« بود، به همین 

دلیل نوع برگزاری این مراسم بیش از گذشته مورد توجه رسانه های بین المللی قرار داشت.

شرق آسیا
ائتالف عربی مسئول شکست مذاکرات ژنو 

رهبر جنبش انصاراهلل یمن در س��خنرانی که از تلویزیون المسیره وابسته به 
این جنبش پخش شد، گفت: تنها شرط ما ورود ایمن به ژنو بود. 

عبدالملک الحوثی اظهار داش��ت: همه ما می دانیم که دلیل اصلی شکست 
مذاکرات در انجام این رایزنی ها مانع تراش��ی نیروهای ائتالف عربی در خروج و 

سفر هیئت ملی به ژنو است.
 در همی��ن حال رهبر انصاراهلل افزود: ائتالف عربس��تانی ب��ه دلیل عدم تمایلش به 
دستیابی به راه حل هایی منصفانه عامدانه در راستای ناکام گذاشتن رایزنی ها میان گروه های 
یمنی در ژنو تالش کرد. وی گفت: کشورهای عضو ائتالف عربی بر ممانعت از همراهی بیماران 
ی��ا زخمی ها با هیئت ملی و انتقال آنها به خارج برای درم��ان تمرکز کردند. الحوثی افزود: 
طرف آمریکایی از این جنگ از منظر اقتصادی، سیاسی و نیز در راستای اجرای برنامه های 

خرابکارانه خود در منطقه استفاده می کند و تمایلی به راه حل مسالمت آمیز ندارد. 

مقاومت 
متن نامه پوتین به اون

خبرگزاری دولتی کره ش��مالی گ��زارش داد والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 
روس��یه به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس کره شمالی پیام تبریکی را برای 

کیم جونگ اون، رهبر این کشور ارسال کرده است. 
در متن پیام پوتین به رهبر کره شمالی آمده است: تبریکات صمیمانه من را به 
مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری دموکراتیک خلق کره پذیرا باشید و با 
خرسندی ماهیت دوستانه روابط موجود میان روسیه و کره شمالی را خاطرنشان می کنم.

در بخش دیگری از پیام رئیس جمهور روسیه به کیم آمده است: »این )روابط ما( به 
طور کامل با منافع مردم دو کشور در تطابق است و ثبات و امنیت را در شبه جزیره کره و 
در کل منطقه آسیای شرقی تقویت می کند.« والنتینا ماتوینکو، رئیس شورای فدراسیون 
روس��یه به عنوان نماینده مس��کو در این مراسم حضور داشت. ماتوینکو در دیدار با رهبر 

کره شمالی پیام تبریک رئیس جمهور روسیه را به او تقدیم کرد.

سرخط

داستان ناتمام کودتا 
علی تتماج 

 سرنگونی نظام ها با ابزار کودتا در قالب های اعتراض های 
اجتماعی همواره از سیاست های نظام سلطه بوده که طراحان 
اصلی آن نی��ز انگلیس و آمریکا بوده اند. ب��ه عنوان نمونه در 
دهه 1970 آمریکا برای بی ثباتی در آمریکای التین کودتا در 
شیلی و آرژانتین را به راه انداخت و با ادعای مطالبات مردمی 
آلنده را در ش��یلی سرنگون و پینوش��ه جنایتکار را به قدرت 
رساند. همزمان با این اقدام آمریکا سیاست تجزیه کشورها را 
با ایجاد طرح های قومی و جدایی طلبانه اجرا کرد که فروپاشی 
ش��وروی سابق و نیز یوگوسالوی نمودی از آن است در حالی 

ک��ه نتیجه این طراحی ها قتل عام هزاران انس��ان بی گناه بود 
که از آن جمله نسل کش��ی مس��لمانان در سربرنیتس��ا است. 
کودتاه��ای آمریکایی در س��ال های 2005 و 2006 در حوزه 
بالکان ادامه یافت و سرنگونی نظام ها در اوکراین و گرجستان 

از آن جمله بوده است.
به رغ��م آنکه ادعاها می ش��ود این رفتارها ب��رای دوران 
جمهوری خواه��ان و اف��رادی مانن��د بوش بوده ام��ا کارنامه 
اوباما نیز نش��ان می دهد بران��دازی در قالب کودتاهای رنگی 
همچنان در دستور کار آمریکا بوده که سرنگونی نظام قذافی 
در لیبی در سال 2011 و ریاست جمهوری اوباما و نیز ایجاد 

آشوب های گسترده در سوریه از این قبیل رفتارهاست. 
ترامپ در حالی به قدرت رس��ید که ادعای پایان دادن به 
دخالت های آمریکا در جهان و توجه به عرصه داخلی را مطرح 
می کرد اما کارنامه نزدیک به 2 س��ال ریاس��ت جمهوری وی 
نشان می دهد که طرح کودتا و سرنگونی ساختارهای سیاسی 

همچنان از ارکان سیاس��ت های آمریکا اس��ت. در ونزوئال در 
حالی چالش های اقتصادی برخی مطالبات مردمی را به همراه 
داشته که آمریکا با حمایت از مخالفان دولت و نیز دامن زدن 
به چالش های اقتصادی طرح س��رنگونی دولت مادورو را اجرا 
کرد چنانکه گزارش ها نشان می دهد آمریکا رسما به حمایت 

از مخالفان وی در کودتای اخیر اذعان کرده است.
 در هفته ه��ای اخی��ر ع��راق ب��ا محوریت بصره ش��اهد 
اعتراض ه��ای مردمی به وضع معیش��ت و البت��ه نارضایتی از 
عدم ش��کل گیری دولت جدید این کش��ور بوده اس��ت. این 
اعتراض ها در حالی به صورت مس��المت آمیز برگزار می ش��د 
که درگیری ش��دید معترض��ان با نیروهای امنیت��ی و نیز بر 
رفتاری خالف عرف دیپلماتیک نظیر وارد س��اختن خسارت 
به س��فارتخانه ها عمال این مطالبات را از مسیر صحیح خارج 
س��اخته است. اسناد و شواهد نش��ان می دهد که هدایت این 
وضعیت از سفارت آمریکا و البته انگلیس صورت می گیرد که 

س��عی دارد تا در لوای این ناآرامی ها از یک سو نمایشی منفی 
از حاکمیت س��اختاری ش��یعه به نمایش گذاشت و از سوی 
دیگر به طور برهم زدن روابط عراق با کش��ورهای همسایه به 
ویژه جمهوری اس��المی ایران هس��تند تا از این طریق سلطه 
خود بر این کش��ور را گس��ترش دهند. به هر تقدیر می توان 
گفت که سیاس��ت های آمریکا بیانگر آن اس��ت که همچنان 
سیاست کودتا اولویت اصلی آن را تشکیل می دهد و ادعاهای 
آنها مبنی بر رویکردهای بشردوستانه صرفا ادعایی ساختگی 

و فریبکارانه است. 
بر این اس��اس آگاه��ی ملت ها از طراحی ه��ای کودتایی 
آمریکا امری ضروری اس��ت ت��ا در میان مطالبات اقتصادی و 
اجتماعی خود گرفتار سیاست های سلطه گرایانه آمریکا نشوند 
چرا تجربه نش��ان داده سیاس��ت آمریکا نابودسازی استقالل 
کش��ورها و سلطه بر آنان است چنانکه اکنون بخش عمده ای 

از بحران های عراق نشات گرفته از همین سیاست است. 

یادداشت

 دادنامه  پرونده كالسه 9609980235201177 شعبه 1128 دادگاه كيفرى 2 
تهران دادنامه 9709970232900670  شاكى : محمد مهدى حميديان فرزند 
محمدحسين  متهم : مهناز خليفه فرزند احمد  اتهام : مزاحمت تلفنى  راى دادگاه  
المكان داير بر مزاحمت  در خصوص اتهم مهناز خليفه فرزند احمد مجهول 
تلفنى موضوع شكايت محمد مهدى حميديان دادگاه با عنايت به جميع اوراق 
و محتويات پرونده و شكايت شاكى خصوصى و مالحظه پرينت ماخوذه از 
شركت خدمات ارتباطى ايرانسل و نظر به عدم دفاع از ناحيه متهمه عليرغم 
احضار از طريق نشر آگهى در روزنامه و ساير قرائن و امارات موجود در 
پرونده ارتكاب بزه را از سوى نامبرده محرز و مسلم دانسته فلذا باستناد 
بماده 641 قانون تعزيرات حكم به محكوميت متهمه موصوف بتحمل شش ماه 
حبس تعزيرى صادر و اعالم مى دارد النهايه با مالحظه نوع جرم برابر مواد 
64-66-83-86 ق م ا متهمه را بپرداخت مبلغ نه ميليون ريال جزاى نقدى در 
حق دولت بعنوان مجازات جايگزين حبس محكوم مى نمايد راي صادره غيابي 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 

روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد .
 49624/م الف    رييس شعبه 1128 كيفري 2  مجتمع شهيد محالتى تهران

راى اصالحى  پرونده كالسه 9509987116900780 شعبه 1128 دادگاه كيفرى 
2 تهران دادنامه 9709970232900672  شاكى : مهدى حسن زاده فرزند محمد 
طاهر  متهم : محمد ضيا رمزجو  خواسته : صدور راى تصحيحى  راى تصحيحى  
در اين پرونده محمد ضياء رمزجو مجهول المكان باتهام سرقت تعزيرى يك 
دستگاه گوشى تلفن همراه مدل هوآوى بموجب دادنامه 9609970232901440 
مورخ 96/11/28 بتحمل نود و يك روز حبس تعزيرى و رد عين و در صورت 
فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه در حق مالباخته محكوم شده است 
نظر به اينكه در دادنامه موصوف مجازات شالق قيد نگرديده است و از اين حيث 
واحد اجراى احكام كيفرى خواستار اصالح دادنامه را نموده است معذلك دادگاه با 
عنايت به محتويات پرونده و با اختيار حاصله از ماده 381 ق آدك بلحاظ عدم درج 
مجازات شالق مبادرت به اصالح دادنامه موصوف مبنى بر تحمل متهم به سى 
ضربه شالق تعزيرى ( عالوه بر ابقا مجازات معينه در دادنامه ) مى نمايد تسليم 
راى اصالحى بدون راى اصلى ممنوع مى باشد راي صادره غيابي ظرف 20 روز 
از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد .
 49625/م الف    رييس شعبه 1128 كيفري 2  مجتمع شهيد محالتى  تهران

دادنامه  پرونده كالسه 9609982148200325 شعبه 1042 دادگاه كيفرى 2 
تهران دادنامه 9709972191700680 شاكى : مصطفى بابائى فرزند على اكبر  
متهمين : 1- محمودرضا جوادى شهميرزادى 2- عباس جمالى اسعد  اتهام 
اتهام 1-  دادگاه  در خصوص  مالغير  راى  انتقال  : 1- كالهبردارى 2-  ها 
عباس جمالى اسعد فرزند مطلب 2- محمودرضا جوادى شهميرزادى فرزند 
احمد مجهول المكان مبنى بر مشاركت در انتقال مالغير دو دستگاه آپارتمان 
بميزان دو  تهران  از 7 فرعى واقع در بخش ده  ثبتى 1238 اصلى  در پالك 
ميليارد و يكصد ميليون ريال موضوع شكايت مصطفى بابائى دادگاه با توجه 
واحد  دو  تعلق  و  انضمامى  نامه  مبايعه  مالحظه  و  كيفرخواست صادره  به 
آپارتمان بغير و مالحظه جواب استعالم واصله و عدم وصول هر گونه دفاعى 
از متهمين فوق الذكر اتهام انتسابى را محرز دانسته و مستندا بماده يك قانون 
تشديد مجازات مرتكبين كالهبردارى نامبردگان را بتحمل هر كدام هفت سال 
حبس تعزيرى و پرداخت هر كدام يك ميليارد و پنجاه ميليون ريال جزاى نقدى 
بصندوق دولت و مسترد نمودن مبلغ فوق الذكر بنفع شكات بنحو تضامن با 
احتساب نرخ تورم بانك مركزى محكوم مى نمايد راي صادره غيابي ظرف 

20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع مي باشد .
 49626/م الف    رييس شعبه 1042 كيفري 2  مجتمع شهيد قدوسى تهران

در پرونده كالسه 1د/970154   قربان بهرامى فرزند عباس كه فعال مجهول 
المكان است موضوع شكايت عليرضا بهرامى باتهام ايراد صدمه بدنى عمدى  
 1392 مصوب  آدك  ق   174 ماده  تجويز  به  بدينوسيله  است  تعقيب  تحت 
بنامبرده ابالغ مى گردد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى 
اين شعبه حاضر شود در غير  انتسابى در  اتهام  از  دفاع  جهت رسيدگى و 
تصميم  اتخاذ  با  مصادف  موجه  عذر  بدون  حضور  عدم  نتيجه  اينصورت 
قانونى خواهد بود ضمنا وفق ماده 190 ق آدك مصوب 1392 نامبرده مى 

تواند يك نفر وكيل دادگسترى بهمراه داشته باشد
تهران   3 ناحيه  دادسراى  اول  شعبه  داديار  الف       49619/م    
كيفرى  دادگاه   1166 شعبه   9409980246300196 كالسه  پرونده  دادنامه  
فرزند  اوليايى  عبدالرسول   : دادنامه 9709972180600736 شاكى  تهران   2
حسين  متهمين : 1- حميدرضا رفعت جو 2- سيد اكبر سيديان اسفندآبادى 
مالغير 2- مشاركت در  انتقال  در  : 1- مشاركت  ها  اتهام  فرزند سيد على  
اكبر سيديان  اتهام 1- سيد  جعل اسناد رسمى  راى  دادگاه  در خصوص 
ايشان  به  دسترسى  عدم  بلحاظ  كه  ساله   49 على  سيد  فرزند  اسفندآبادى 
فرزند  جو  رفعت  حميدرضا   -2 باشد  نمى  اختيار  در  بيشترى  مشخصات 
ماشاءاله 43 ساله كه بلحاظ عدم دسترسى به ايشان مشخصات بيشترى در 
اختيار نمى باشد داير بر مشاركت در جعل اسناد رسمى و مشاركت در انتقال 
مالغير موضوع شكايت عبدالرسول اوليايى كه منجر بصدور كيفرخواست در 
انقالب  از دادسراى عمومى و  پرونده كالسه 940197 در مورخه 97/2/30 
كه  شاكى  شكايت  حسب  كه  توضيح  اين  يا  است  گرديده  تهران   2 ناحيه 
سردفتر اسناد رسمى شماره 870 تهران مى باشد و بشرح صفحه 16 پرونده 
بوده  ايشان  از سوى  جرم  اعالم  و صرفا  ندارند  اند شكايتى  داشته  اظهار 
است متهمين با جعل دو فقره وكالتنامه ( كه تصوير آن در صفحات 8 و 10 
پرونده موجود مى باشد ) بشماره 8763 مورخه 87/10/18 دفترخانه اسناد 
رسمى 463 تهران و سند شماره 2043 مورخه 92/6/24 در دفترخانه 365 
قائمشهر ملك مسكونى بمساحت 450 مترمربع قطعه 683 تفكيكى پالك 395 
فرعى از 16 اصلى مفروز از 56 فرعى ذيل ثبت 8184 ص 73 دفتر 64 بنام 
سكينه ميرى عليائى بوده است برابر سند 11055 مورخه 93/6/4 دفترخانه 
870 تهران با وكالت نامه هاى جعلى حسب پاسخ استعالم اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان قدس صفحه 23 پرونده به متهم حميدرضا رفعت جو منتقل 
شده است و ليكن با توجه به مشخص شدن موضوع از صدور سند تك برگى 
خوددارى شده است متهمين در هيچ يك از جلسات تحقيق و رسيدگى حضور 
نيافته و دفاعى بعمل نياورده اند فلذا با عنايت به مجموع اوراق پرونده اعالم 
اداره  اوليايى تصوير وكالتنامه هاى جعلى پاسخ استعالم  جرم عبدالرسول 
قرائن و  دادسرا و ساير  كيفرخواست  امالك شهرستان قدس  و  اسناد  ثبت 
امارات موجود در پرونده متهمين را بزهكار تشخيص و مستندا بمواد 523-
535 ق م ا مصوب 75 ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 
ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا اختالس و كالهبردارى مصوب 
67 و مواد 2-3-12-13-14-19-134-141-211 ق م ا مصوب 92 هريك از 
متهمين را از بابت اتهام جعل بتحمل سه سال حبس و از بابت اتهام انتقال 
نمايد و در خصوص رد مال و  مالغير بتحمل هفت سال حبس محكوم مى 
جزاى نقدى نظر به اينكه شاكى خصوصى شكايتى مطرح ننموده است و قرار 
داد عادى يا رسمى كه حكايت از ميزان ثمن معامله باشد موجود نمى باشد 
دادگاه خود را مواجه با تكليفى نمى بيند و در راستاى اجراى مقررات مربوط 
به تعدد جرم مجازات اشد در خصوص متهمين به اجرا گذاشته خواهدشد راي 
صادره غيابي و مستندا بمواد 406-427-431-433 ق آدك  ظرف 20 روز از 
تاريخ ابالغ واقعى قابل واخواهي در شعبه صادر كننده راى  و سپس ظرف 20 

روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد .
تهران قدس  مجتمع    2 كيفري   1166 رييس شعبه  الف     49622/م   

ویژه گروه فرادید   در ادامه افش��ای پش��ت پرده گ�زارش 
بحران های بصره، ش��بکه العهد عراق به نقل از منابع 
وی��ژه ب��ه فایل های صوتی  دس��ت یافت که نش��ان 
می دهد دستگاه های جاسوسی سعودی دنبال اشراف 

اطالعاتی بر عراق و جاسوسی از این کشور هستند.
این ش��بکه اعالم کرد که فایل های صوتی به 
دس��ت آمده نش��ان می دهد که اطالعات سعودی 
اق��دام به جذب افرادی در عراق برای اس��تفاده از 
آن ها در مواقع حس��اس کرده است. عالوه بر این، 
اس��تخبارات س��عودی با کمک افراد جذب شده، 
تح��رکات خودروه��ای امنیتی و پلی��س و اوضاع 
تأسیس��ات حیاتی و حس��اس در مناطق مختلف 
را رص��د می ک��رد. در ای��ن فایل ها، اف��راد عراقی 
اطالع��ات الزم از قبی��ل »ورود و خ��روج« اف��راد 
امنیت��ی، فرماندهان ارتش و پلی��س را در اختیار 

افسر سعودی به نام »ابو خالد السعودی« که توجه 
ویژه به استان بصره دارد، قرار می دهند.

ای��ن افس��ر س��عودی در یک��ی از تماس های 
خ��ود با اف��راد عراقی، از یک��ی از آن ها می خواهد 
اقدام ب��ه تهیه عکس و فیل��م از نیروهای امنیتی 
و موضع میدانی آن ها کنن��د. فرد عراقی که با ابو 
خالد سعودی گفت وگو می کند، از ورود اخیر یک 
گ��ردان از نیروه��ای نظامی به اس��تان بصره خبر 
می دهد. افسر س��عودی به طرف عراقی: »ببین به 
کجا می روند، از کجا آمدند. از موقعیتش��ان عکس 

بگیر. یک س��ری نیرو دارند که نزدیک پل "الزبیر" 
آمده اند«. افس��ر س��عودی: »این نیروه��ا به بصره 
آمدن��د یا اینکه بین بصره و "پل" الزبیر هس��تند، 

یک سری از آن ها الزبیر را رد کردند«.
در بخش��ی دیگر از سخنانی که بین این دو رد 
و بدل شده، آن ها در مورد موقعیت مراکز نیروهای 
الحشدالش��عبی گفت وگو می کنند. افسر اطالعاتی 
سعودی در مکالمه تلفنی از طرف عراقی می خواهد 
نوع مراکز الحشدالش��عبی و اینکه آموزشی هستند 
ی��ا نه و اینکه ای��ن مقرها، اصلی بوده ی��ا فرعی را 

مشخص کند. براساس فایل های صوتی، استخبارات 
عربس��تان س��عودی عالوه بر جنوب، یک سیستم 
جاسوس��ی گس��ترده  در غرب، مرکز و شمال عراق 
ایجاد کرده اس��ت. نکته قابل توجه آنکه س��ازمان 
هواپیمایی عربس��تان اعالم کرد ک��ه از ابتدای ماه 
اکتبر آتی، پروازهای مس��تقیم به مرکز کردس��تان 
عراق خواهد داشت. در این میان نماینده پارلمانی 
جنب��ش عصائب ا هل الحق ع��راق تصریح کرد که 
فرستاده رئیس جمهور آمریکا در کشورش، تهدید 
کرده بود که در صورت عدم تشکیل دولت مطلوب 

واش��نگتن، بص��ره را به آتش می کش��د. »حس��ن 
س��الم« نماین��ده فراکس��یون »صادقون« ش��اخه 
سیاس��ی جنبش »عصائب اهل الح��ق« عراق نیز 
مانند س��ایر مقامات مس��ئول عراق، واش��نگتن را 
عامل پش��ت پرده اصلی ناآرامی ها و خشونت های 

اخیر در بصره دانست.
سالم در بیانیه ای که نسخه ای از آن در پایگاه 
خبری »بغداد الیوم« منتشر شد، اظهار داشت که 
پس از آنک��ه آمریکا در باقی ماندن در عراق ناکام 
ماند و ب��ه دلیل حمالت گروه ه��ای مقاومت طی 
دوران اشغال عراق، ناگزیر شد با ذلت از این کشور 
عقب نشینی کند، نتوانست با این مسئله کنار بیاید. 
از س��وی دیگر نایب رئیس هیات الحشدالش��عبی 
اع��الم کرد که بین 6000 ت��ا 8000 هزار نظامی 
آمریکایی در عراق حضور دارند، بنابراین کودتاهای 

نظامی با وجود الحشدالشعبی صورت نمی گیرد.

قوت  گرفتن احتمال شورش در انگليس 
ن براس��اس مفاد یک سند فاش ش��ده در انگلیس،  ا عدم حص��ول توافق با اتحادیه اروپا درباره برگزیت بح�����ر

با احتمال واقعی حضور نظامیان در خیابان های انگلیس همراه است
براساس مفاد یک س��ند فاش شده در انگلیس، عدم حصول توافق 
ب��ا اتحادیه اروپا درب��اره برگزیت با احتمال واقعی حض��ور نظامیان در 
خیابان های انگلیس همراه اس��ت و روسای پلیس طرح های احتیاطی را 
برای برخورد با آش��وب در بحبوحه کمبود غذا و دارو در دس��ت تنظیم 
دارند. در یک س��ند تنظیم شده از س��وی مرکز ملی هماهنگی نیروی 
پلیس انگلیس، درباره ترافیک س��نگین در بنادر همراه با مختل ش��دن 
"بی سابقه و شدید" شبکه عبور و مرور جاده ای هشدار داده شده است.

در این سند که به روئیت ساندی تایمز رسیده، آمده است نگرانی ها 
درخصوص تامی��ن دارو می تواند "موجب ناآرامی داخلی" ش��ود ضمن 
آنکه افزایش قیمت کاالها نیز ممکن اس��ت "اعتراضات وسیع" به همراه 
داش��ته باشد، همچنین احتمال محدود شدن عرضه کاالها نگرانی هایی 
را درباره به راه افتادن "اعتراضات گسترده که می تواند متعاقبا به آشوب 

تبدیل شود"، مطرح می سازد. 
این س��ند که قرار است اواخر این ماه از سوی شورای ملی روسای 
پلیس مورد بررس��ی قرار گیرد، همچنی��ن نگرانی هایی را درباره هزینه 
فزاین��ده جمع آوری اطالعات و تش��کیل صف های طوالن��ی در بنادر و 
باراندازهای سراسر کش��ور مطرح می سازد. در همین حال وزیر خارجه 
سابق انگلیس به شدت از طرح برکسیِت نخست وزیر این کشور انتقاد و 

آن را به یک کمربند انتحاری تشبیه کرد.
»بوریس جانسون«، وزیر خارجه سابق انگلیس گفت طرح برکسیت 
»ترزا می«، نخس��ت وزیر این کش��ور یک کمربند انتحاری به دور قانون 
اساس��ی انگلیس پیچان��ده و کنترل انفجار آن را به دس��ت اتحادیه اروپا 
داده اس��ت. این اظهارات انتقادات شدیدی را درپی داشت. او در مقاله ای 
در روزنام��ه »میل« به برنامه می برای خروج از اتحادیه اروپا که به »طرح 
چکرز« معروف شده حمله کرد و نوشت این برنامه تحقیرکننده است و ما 

را در معرض یک باج گیری سیاسی دائمی قرار می دهد.

ترامپ قاتل بيماران فلسطينی
رئیس جمهور آمریکا دس��تور داد که کمک هزینه  آس�يا 25 میلی��ون دالری ب��رای بیمارس��تا ن ها و مراکز غ�رب 

درمانی فلسطینیان در قدس شرقی، قطع شود.
درپی تصمیم دولت آمریکا به ریاست »دونالد ترامپ« برای وارد کردن 
فش��ار حداکثری به مقامات فلس��طینی برای تن دادن به طرح »معامله 
قرن«، حمایت های مالی از فلسطینیان بازهم کاهش پیدا کرد. این مقام 
آمریکایی که نامش فاش نشد، گفت: »در نتیجه بازبینی )در حمایت مالی 
از فلسطینی ها( به دستور رئیس جمهور )کمک هزینه( 25 میلیون دالری 
که پیشتر برای شبکه بیمارس��تانی در قدس شرقی اختصاص داده شده 

بود، در جای دیگری هزینه خواهد شد«.
دولت ترامپ اعالم کرده بود 200 میلیون دالر از بودجه اختصاص داده 
شده از سوی کنگره برای آوارگان فلسطینی را کاهش داده و برای مصارف 

دیگر هزینه خواهد کرد.
»دیوید فریدمن« س��فیر آمریکا در فلسطین اشغالی مدعی شد که 
رژیم صهیونیستی برای س��اخت و توسعه شهرک های یهودی نشین در 
کرانه باختری، نیازی به گرفتن اجازه از واشنگتن ندارد.خبر دیگر اینکه 
محاکمه یک روحانی عربستانی در دادگاه این کشور به جرم حمایت از 
شاخه نظامی حماس انتقادات گسترده گروه های فلسطینی را به همراه 
داش��ت. گروه های فلس��طینی به وبگاه »الخلیج آنالی��ن« اعالم کردند 
اعالم حمایت از یک گروه فلس��طینی به عنوان یک اتهام برای روحانی 
عربستانی در دادگاه کشوری عربی - اسالمی »امری شرم آور« است، آن 

هم گروهی که در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیستی ایستاده است.
 »ابوجم��ال« س��خنگوی نظام��ی گردان های »ابوعل��ی مصطفی« 
شاخه نظامی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین به الخلیج آنالین گفت 
کشورهای عربی و اسالمی باید از مسأله فلسطین و ملت آن دفاع کنند. 
»ولید العوض« از اعضای ارشد حزب فلسطینی »الشعب« نیز تصریح کرد 
ش��رم آور است که حمایت از گروهی فلسطینی که در برابر رژیم اشغالگر 
ایستاده و از مقدسات عربی و اسالمی دفاع می کند، در کشورهای عربی 

به عنوان »اتهام« مطرح و فرد به خاطر آن محاکمه می شود. 

دست های پنهانی که برای نابودی عراق برنامه ریزی می کنند

سعودی آتش افروز ناآرامی های بصره

درباره  درپ��ی هش��دار مس��کو  لش احتمال حمل��ه به مناطق تحت چ�����ا
کنت��رل آمریکا در س��وریه، این کش��ور بیش از 100 

نیروی جدید را به پایگاه التنف در سوریه اعزام کرد.
بی��ش از 100 نیروی دریایی ب��ه منظور تقویت 
نیروهای نظامی آمریکا به پایگاه نظامی التنف سوریه 
اعزام ش��د. این اق��دام ارتش آمریکا پس از هش��دار 
روسیه درباره حمله احتمالی به منطقه تحت کنترل 
ائتالف به سرکردگی آمریکا، صورت گرفت. در بیانیه 
منتش��ره از س��وی پنتاگون، وزارت دف��اع آمریکا، از 
اش��اره به این موضوع که نیروهای جدید در اقدامی 
احتیاط��ی برای مقابل��ه با تهدی��دات احتمالی اعزام 

شده اند، خودداری شده است.
کاپیتان ویلیام اوربان، سخنگوی رئیس فرماندهی 
مرکزی آمریکا اعالم کرد نیروهای که به منطقه اعزام 
شدند با استفاده از مهمات واقعی تمرینات چندروزه ای 
را انجام خواهند داد. این مقام نظامی آمریکا اعالم کرد: 
نیروهای ما قابلیت اس��تقرار سریع، حمله به اهداف با 
نیروهای یکپارچه از زمین و هوا و عقب نشینی سریع 

خود را به نمایش خواهند گذاشت.
مقامات آمریکایی درباره مسئله سوریه اعالم کردند 
که دولت در حال حاضر تصمیم گرفته اس��ت تا مدت 
زمان بیشتر نسبت به آنچه دونالد ترامپ رئیس جمهور 

آمریکا پیشتر مشخص کرده بود، در سوریه بماند. اشاره 
مقامات آمریکایی به سخنرانی ماه مارس ترامپ است 
که در آن گفته بود نیروهای آمریکا به زودی سوریه را 
ترک خواهند کرد. خبر مربوط به اعزام نیروهای نظامی 
بیشتر از س��وی آمریکا به پایگاه التنف پس از گزارش 
ش��بکه خبری س��ی ان ان صورت گرفت. سی ان ان در 
گزارش خود به هشدار مسکو درباره حمله قریب الوقوع 
به ش��به نظامیان در منطقه تحت کنترل آمریکا اشاره 
داشت. این شبکه خبری به نقل از منابع نظامی گزارش 
داد روسیه دو بار در هفته گذشته هشدار داده است که 
ممکن است به سرزمین های تحت کنترل واشنگتن در 

خاک سوریه حمله کند.
در همین حال همزمان با آماده ش��دن نیروهای 
س��وری ب��رای اج��رای عملی��ات علی��ه گروه ه��ای 
تروریس��تی در اس��تان ادلب، امارات مداخله بیشتر 
کشورهای عربی را خواستار شد. »انور قرقاش« وزیر 
مشاور در امور خارجه امارات خواستار مداخله بیشتر 
کشورهای عربی در امور سوریه به بهانه جلوگیری از 
وقوع »مقابله خونین« ش��د. وی با اش��اره به کاهش 

نف��وذ و ایفای نقش کش��ورهای عرب��ی درخصوص 
بحران س��وریه، بر ضرورت بازنگ��ری جدی و فراگیر 

در این مسئله تأکید کرد. 
از س��وی دیگر رئیس جمهور ترکیه طی گفت وگو 
ب��ا خبرنگاران هم��راه در پرواز بازگش��ت از ایران، گفت 
 ترکیه فعال قصد ندارد در س��وریه کنسولگری باز کنند.
رجب طیب اردوغان  بر لزوم پاکسازی تروریست ها از خاک 
سوریه و محافظت از غیرنظامیان در ادلب تاکید کرد. وی 
گف��ت: در م��ورد ادلب با آمریکا هم تش��ابه مواضع صد 
درصدی نداریم. آنها کناری ایستاده اند و تماشا می کنند، 

و فقط درباره سالح های شیمیایی نگران هستند.
اردوغان ب��ا »بهانه کورکوران��ه« خواندن ادعای 
آمریکا درباره س��الح های ش��یمیایی دولت س��وریه، 
توضیح داد: ما نه با تهدیدها درباره احتمال اس��تفاده 
شدن سالح شیمیایی همراهی می کنیم و نه در برابر 
استفاده کشنده از تسلیحات متعارف کوتاه می آییم. 
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به سومین نشست سران 
کش��ورهای ضامن آتش بس سوریه در روند مذاکرات 
آس��تانه در تهران گفت: ما برای رس��یدن به راهکار 
سیاس��ی و نه نظامی، در س��وریه هس��تیم. تمامیت 
ارضی سوریه باید حفظ شده و عناصر تروریستی نیز 
باید نابود شوند... ما به عنوان سه کشور ضامن، نشان 

دادیم که این الزامات در اولویت هستند.

اعزام نيروهای آمریکایی 
به پایگاه التنف

برد گی زنان سیاه پوست در آمريکا 

ماهورا کيهانی

وهشگر پژ

آمریکا مدعی حمایت از حقوق بشر است در حالی 
که بررسی ریشه ای آنچه درون این کشور می گذرد نکات 
قابل تامل��ی را در خود دارد. برخي کتب تاریخي چنان 
تاریخ را نش��ان مي دهند که گویي نیمي از مردم آمریکا 
وجود خارجي نداشته اند. قانون و عرف اجتماعي به مردم 
اروپا که ساکن آمریکا مي شدند آشکارا مي گفت: »زنان 
با مردان برابر نیستند«. پدران و شوهران حق داشتند بر 
زن��ان نظارت کنند. این جمالت مربوط به کتاب رویاي 
آمریکایي، روایت دیگر از تاریخ مردم آمریکا اس��ت که 
توسط هاوارد زین نوشته شده است. اولین اردوگاه هاي 
مستعمره هاي آمریکا تقریبا به طور کامل مردانه بودند. 
زنان را به آنجا مي بردند تا همس��ر مردان شوند. بچه به 
دنیا آورند و همراه آنها باشند. در سال 1619 یک کشتي 

حامل نوزده زن به جیمز تاون ویرجینیا رسید.
 آنها تواف��ق کرده بودن��د در ازاي هزینه عبور از 
اقیان��وس اطلس به مس��تعمره بروند و ب��ا مرداني که 
هیچ گاه ندیده بودند، ازدواج کنند. زندگي آنان با زندگي 
بردگان تفاوت چنداني نداشت. دوران خدمتکاري آنها 
پایان مي یافت و طي دوران خدمتکاري باید از اربابان 
و خان��م خان��ه اطاعت مي کردند و حت��ي گاهي مورد 
سوءاس��تفاده جنس��ي قرار مي گرفتند. یک تاجر برده 
از ش��رایط بس��یار وخیمي که زنان سیاه پوست، زمان 
عبور از اقیانوس متحمل مي ش��دند، گزارش داد: من 
زن��ان بارداري را دیدم در حالي که به اجس��اد زنجیر 
ش��ده بودند، بچه به دنیا آوردند، اجسادي که ماموران 

سرکشي مست هنوز آنها را جمع نکرده بودند... 
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