نامزی سیفاالسالم قذافی

قاره ثروتمند

حزب جدید عبداهلل گل

«محم��د بالتمر» رئیس س��ازمان ثبتاح��وال لیبی تأیید ک��رد ،به خانواده
«معمر قذافی» رهبر پیش��ین لیبی از جمله پس��ر وی «سیف االسالم» شماره
ملی اختصاص داده شده است .بالتمر در ادامه گفت ،سازمان ثبت احوال تحت
هیچ فش��ار یا تهدیدات امنیتی قرار نگرفته به ای��ن دلیل که در تمام این دوره
سخت لیبی ،بی طرف بوده است« .رأیالیوم» در این خصوص نوشت ،کارشناسان
معتقدن��د با این اقدام ،یکی از بارزترین موانع برای نامزدی سیفاالس�لام قذافی در
انتخابات آینده لیبی برداشته شده است.
سیفاالس�لام همزمان با اتفاقات موس��وم به «بهار عربی» زندانی و در ژوئیه 2015
حکم اعدام برای وی صادر ش��د اما در س��ال  2017آزاد شد .حدود یک ماه پیش برخی
رسانهها اعالم کردند لیبی برای همسر قذافی و فرزندان وی شماره شناسایی ملی صادر
کرده و به این ترتیب آنها میتوانند در فعالیتهای سیاسی و عمومی شرکت کنند.
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سرخط

رشوه سارکوزی از قذافی

رئیس س��ابق دس��تگاه اطالعات لیب��ی میگوید که رئیسجمهور پیش��ین
فرانس��ه از رهبر وقت لیبی هش��ت میلیون دالر به عن��وان حمایت از مبارزات
انتخاباتیاش دریافت کرده بود« .عبداهلل السنوسی» گفته است که قذافی هشت
میلیون دالر به س��ارکوزی به عنوان کمک مالی به مبارزات انتخاباتی او تحویل
داده است.
السنوس��ی افزود که س��ارکوزی ش��خصا بر انتقال این پولها به فرانسه نظارت
داش��ت .س��اکوزی در ازای دریافت این مبلغ متعهد ش��د که به بهبود چهره قذافی در
محافل بینالمللی و لغو شکایت علیه او و معاونانش و نیز توقف صدور قرار بازداشت وی،
کمک کند .سارکوزی از سال  ۲۰۱۳با اتهام فساد و نقض قوانین مربوط به حمایت مالی
از تبلیغات انتخاباتی مواجه است .مارس گذشته نیز دستگاه قضایی فرانسوی ،سارکوزی
را به دریافت غیرقانونی مبالغ مالی از قذافی متهم کرد.

«عب��داهلل گل» و اعض��ای مطرح حزب عدالت و توس��عه قصد دارند پس از
انتخابات شهرداریها حزب جدیدی را تأسیس کنند.
«عبداهلل گل» رئیسجمهور س��ابق ترکیه به همراه دوستان سابق اردوغان
و چند تن از وزرای س��ابق و اعضای حزب عدالت و توس��عه قصد دارند پس از
انتخابات شهرداریها در  ۳۱مارس آتی ،حزب جدیدی راهاندازی کنند .این خبر
به مثابه ب ُمبی خبری در محافل سیاس��ی ترکیه قلمداد میش��ود .ریاست این حزب
جدیدالتأس��یس را قرار اس��ت «علی باباجان» وزیر اس��بق ترکیه بر عهده بگیرد .فردی
که برای س��الها از نزدیکان اردوغان محس��وب میشد و اردوغان در سال  ۲۰۰۹او را با
اختیارات ویژه به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر هماهنگ کننده سیاستهای اقتصادی
ترکی��ه منصوب کرده بود .عبداهلل گل «علی باباجان» را به علت موقعیت با ثبات وی در
محافل سیاسی ترکیه برای بر عهده گرفتن ریاست این حزب قانع کرده است.

فرادیـد
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یادداشت

ذرهبین
مغرب :س��خنگوی دولت مغرب ب��ه اخبار برخی
رس��انههای صهیونیس��تی درب��اره س��فر قریبالوقوع
نتانیاه��و ب��ه رباط واکن��ش نش��ان داد .دولت مغرب
روز پنجش��نبه خبره��ای منتش��ر ش��ده در برخ��ی
رسانهها درباره س��فر قریبالوقوع «بنیامین نتانیاهو»
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی به مغرب را تکذیب
کرد« .مصطفی الخلفی» س��خنگوی دولت مغرب در
کنفران��س خبری ام��روز پس از نشس��ت کابینه وزرا
درباره س��فر احتمال��ی نتانیاهو به این کش��ور گفت:
«مغرب به شایعهها پاسخ نمیدهد».
ترکی�ه :ترکی��ه در اعت��راض ب��ه رای پارلم��ان
اروپا به تعلیق مذاکره بر س��ر پیوس��تن این کشور به
اتحادیه اروپا ،رای صادر شده را غیرقابلقبول دانست
و خواس��تار تصحیح آن ش��د .ترکیه رأی کمیته امور
خارجه پارلمان اروپا مبنی بر تعلیق مذاکره پیوس��تن
این کشور به اتحادیه اروپا را محکوم کرد .نقض حقوق
بش��ر و دس��تگیری روزنامهنگاران از جمله دالیل این
رای کمیته اعالم شده است.

قط�ر :وزارت دفاع قطر اعالم ک��رد که نیروهای
نظامی این کش��ور ب��رای حضور در رزمایش «س��پر
جزی��ره  »۱۰وارد پای��گاه هوایی «مل��ک عبدالعزیز»
در منطقه الشرقیه عربستان ش��دند .در بیانیه وزارت
دف��اع قطر آمده اس��ت که ه��دف از ای��ن رزمایش،
افزایش هماهنگیها میان نیروهای کش��ورهای عضو
ش��ورای همکاری خلی��ج ف��ارس و برنامهریزی برای
استراتژیهای نظامی است.
هند :عربس��تان سعودی و هند به زودی رزمایش
دریای��ی برگ��زاری خواهند کرد .این اولین بار اس��ت
ک��ه این دو کش��ور رزمایش دریایی مش��ترک برگزار
میکنند« .محمد بن س��لمان» ولیعهد عربس��تان در
حال حاضر در هند حضور دارد و امروز پنج تفاهمنامه
بین دو کش��ور در حوزههای تجارت ،مس��کن ،انرژی،
گردشگری و سرمایهگذاری امضا شد.
س�ودان :اعتراضات در سودان با گذشت بیش از
دو م��اه همچنان ادامه دارد و نیروهای امنیتی نیز ۱۵
نف��ر از رهبران معارض را بازداش��ت کردند .معترضان
در خارطوم به سمت کاخ ریاستجمهوری راهپیمایی
کردند تا یادداش��تی در خصوص درخواست برکناری
«عمر البش��یر» رئیسجمهور س��ودان از قدرت را به
ریاستجمهوری تحویل دهند.

نیمچه گزارش
بیانیه مقاومت لبنان علیه آمریکا

همزمان با تشدید دخالتهای آمریکا علیه امنیت
و ثب��ات لبنان ،فراکس��یون وفاداری ب��ه مقاومت در
پارلم��ان لبنان به مواضع خصمان��ه مقامات آمریکایی
علیه حزب اهلل واکنش نشان داد.
فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان،
حرفهای الیزابت ریچارد سفیر آمریکا در لبنان درباره
نگرانی واش��نگتن از نقش ح��زب اهلل لبنان را محکوم
کرد .در بیانیه فراکس��یون مقاومت در پارلمان لبنان
آمده اس��ت :موضع منفی مقامات آمریکا درباره حزب
اهلل لبن��ان که از زب��ان آنها پس از هر دیدار با مقامات
لبنان��ی تکرار می ش��ود ،مردود و محکوم اس��ت و به
حاکمیت ملی لبنان خدشه وارد می کند و منکر حق
مش��روع در قان��ون بین المللی مبنی ب��ر حق دفاع از
خویشتن و مقاومت در برابر هر تهدید یا دشمن است
و نوعی جانبداری به ناحق از رژیم صهیونیستی است؛
که به اش��غال اراضی لبنان ادامه می دهد و همه روزه
حاکمیت لبنان را نقض می کند.
فراکسیون حزب اهلل در پارلمان لبنان اعالم کرد:
این مواضع به س��بب خوی س��لطه طلب��ی و هیمنه
آمریکاست که بر تنفر ملتها از دولت آمریکا می افزاید
به وی��ژه که دولت آمریکا معیاره��ای عادالنه را مورد
توج��ه قرار نم��ی دهد و زور و تروریس��م را بر حقوق
بش��ر ترجیح می دهد .واش��نگتن نمی تواند که خود
را حامی دموکراس��ی و حقوق بش��ر نشان دهد .دولت
آمری��کا حامی رژیمه��ای دیکتاتوری اس��ت .از زمان
تش��کیل دولت در لبنان ،آمریکا با سیاس��ت تحریم و
نیز وعدههای نظامی به دنبال ایجاد شکاف و مقابله با
استمرار توافقات در ساختار سیاسی لبنان است.

مخالفت کند مانند مخالفت با ین یهود بوده و مجازات خواهد
ش��د .البته فرانسه پیش از این نیز در اقدامی قابل تامل بحث
درباره هولوکاست را نفی و بسیاری نیز به جرم پرسش درباره
هولوکاس��ت بازخواس��ت و مجازات کردهاند .نکته قابل توجه
آنکه تعریف صهیونیسم س��تیزی ذیل یهودستیزی در حالی
اس��ت که بس��یاری از یهودیان جهان نیز نه تنها اعتقادی به
ایدئول��وژی صهیونیس��م ندارند ،بلکه در جه��ت مبارزه با آن
بر آمدهاند .در همین حال دهها س��ال اس��ت ک��ه انکار واقعه
هولوکاس��ت نی��ز همردی��ف با یهودس��تیزی در بس��یاری از
کشورهای اروپایی ممنوع است و پیگرد قانونی دارد و فرانسه
از جمله کش��ورهایی است که با ش��دت هر چه تمامتر برای
نافیان هولوکاست یا نافیان بخشی از این واقعه مجازات زندان
یا جریمه مالی در نظر میگیرد و از انتش��ار هرگونه کتاب یا
تحقیق علمی و تاریخی در این راستا جلوگیری میکند.

آزادی بیان!!
علی تتماج

این روزها س��ران فرانس��ه ادبیات جدیدی را در ساختار
اجتماعی و سیاس��ی کشورشان ایجاد کردهاند که جای تامل
دارد.
امانوئل ماکرون در خالل س��خنانی در مراس��م س��االنه
ش��ورای نمایندگان مؤسس��ات یهودی در فرانسه ،مدعی شد
که صهیونیس��م ستیزی نوعی یهودستیزی است و این کشور
ب��ه زودی قوانین خود را در این خصوص اصالح خواهد کرد.
این س��خنان به این معنا اس��ت که هر کس با صهیونیس��ت

سران فرانس��ه در حالی با ادعای حمایت از یهودیت این
طرحها را اجرا میس��ازند که در باب رفتارتش��ان چند نکته
قابل توجه اس��ت .نخس��ت آنکه مقابله با صهیونیس��ت نه به
منزله یهود س��تیزی بلکه مقابله با تفکری اس��ت که نه تنها
در فلس��طین بلکه در سراسر جهان در حال جنایت و کشتار
اس��ت و جز منفعت ش��خصی هیچ برنامهای ندارد .دوم آنکه
ادعای حمایت دینی از س��وی فرانس��ه در حالی است که در
همین کش��ور اهانت به مقدسات اسالمی امری مجاز و حتی
مورد حمایت دولتمردان اس��ت .از یک س��و اصل ممنوعیت
حجاب علیه زنان اعمال می شود و هر کس که حجاب داشته
باش��د به جریمه نقدی و زندان محکوم می ش��ود .از س��وی
دیگر نش��ریات و رس��انههای غربی به صراحت علیه اس�لام
اق��دام و اهانت به مقدس��ات صورت می گی��رد چنانکه بارها
کاریکاتورهای موهن علیه پیامبر اس�لام( ص) در رسانههای

فرانس��ه منتشر شده است .تمام این اقدامات در حالی صورت
میگیرد که واژه آزادی بیان بهانه این اقدامات بوده است حال
آنکه همین آزادی بیان در باب منتقدان هب صهیونیس��تها
اجرا نمیشود.
رفتار فرانس��ه یک دوگانگی رفتاری را نشان میدهد که
ب��ا محوریت آزادی بیان صورت میگی��رد بگونهای که اهانت
به اس�لام مجاز و صحبت درباره صهیونیس��م و هولوکاس��ت
غیر مجاز می ش��ود .این رفتارها نش��ان میدهد که فرانس��ه
از یک س��و نمیتواند الگوی مناس��بی ب��رای آزادی و حقوق
بشرباش��د و از سوی دیگر این کشور نمیتواند مدعی حمایت
از صلح خاورمیانه داشته باشد چرا که همچون آمریکا نگاهی
صهیونیس��ت محور داشته و تمام برنامههای آن در خدمت به
صهیونیس��م خالصه می شود .رفتاری که بیصداقتی آنها در
قبال بشریت را بیش از پیش آشکار میسازد.

در واکنش به حمایتهای جدید آمریکا از داعش صورت میگیرد

آمادهباش مرزی عراق و سوریه

گروه فرادید

گ�زارش ویژه

همزمان با تح��رکات آمریکا
در کمک ب��ه داعش در مرزهای س��وریه و عراق،
فرماندهی نیروهای مشترک عراق از آمادهباش در
نوار مرزی با سوریه خبر داد و اعالم کرد ،این اقدام
با ه��دف جلوگیری از نفوذ احتمالی عناصر داعش
صورت گرفته است.
فرمانده��ی عملی��ات مش��ترک ع��راق اعالم
ک��رد ،نیروهای عراقی در مرز با س��وریه به حالت
آمادهباش در آمدهاند تا جلوی پیامدهای احتمالی
هرگون��ه نفوذ عناصر داعش (به خاک عراق) و نیز
تعرض به نیروهای عراقی در نوار مرزی با سوریه را
بگیرند .در بیانیه مذکور آمده ،فرماندهی نیروهای
مش��ترک تأکید میکن��د اتفاقات در ن��وار مرزی
عراق و سوریه و پیامدهای امنیتی احتمالی آن بر
وضعیت داخلی عراق را تحت نظر دارد.
فرماندهی عملیات مشترک عراق تأکید کرد ،در
مسأله مبارزه با تروریسم ،نابودی آن و نیز جلوگیری
از تأثیر آن بر امنیت داخلی عراق ،سس��تی نخواهد
شد .در ادامه این بیانیه تأکید شده ،بازگشت آوارگان
عراقی از اراضی سوریه با نظارت و هماهنگی وزارت
مهاجرت و آوارگان و نیز کمیساریای حقوق بشر و
دیگر نیروهای امنیتی خواهد بود.
فرمانده��ی عملی��ات مش��ترک بازگش��ت

دستهجمهی س��اکنان اردوگاه «الهول» در شمال
ش��رق سوریه را تکذیب کرد و گفت ،تصمیمگیری
درباره بازگش��ت آوارگان عراق��ی از این اردوگاه در
حال بررس��ی اس��ت .خبرگزاری رویترز به نقل از
یک مقام عراقی گ��زارش کرد 10 ،کامیون متعلق
به ائتالف آمریکا که حامل عناصر داعش بود ،امروز
از سوریه وارد خاک عراق شد .بر اساس این توافق،
 ۱۵۰تروریس��ت عضو گروه داعش که از تبعههای
عراقی و خارجی بودند ،توسط نیروهای دموکراتیک
س��وریه (قس��د) به ارتش عراق تحویل داده شدند.
یک کارش��ناس مس��ائل امنیتی عراق با اش��اره به
آموزش عناصر داعش توس��ط نیروهای آمریکایی،
تأکید کرد که واش��نگتن در حال انتقال نیروهای
داعش از س��وریه ب��ه عراق اس��ت« .کاظم الحاج»
کارشناس مسائل امنیتی عراق از تالشهای آمریکا
برای احیای داعش در این کش��ور پرده برداش��ت.
الحاج تأکید ک��رد که «نیروه��ای آمریکا در حال
انتقال عناصر داعش از س��وریه به عراق هس��تند و
برای نیروهای امنیتی معلوم و مس��جل اس��ت که
تروریس��تها به ع��راق منتقل میش��وند» .وی به
پای��گاه خبری المعلومه گف��ت که عناصر داعش از
طریق بالگردهای «ش��ینوک و آپاچ��ی» آمریکا از
س��وریه به عراق منتقل میشوند؛ چرا که نیروهای
آمریکایی به عناصر داعش نیاز دارند.

دانشآموزان زیر آتش جنگنده سعودی
حق�وق بش�ر

در جنایت��ی دیگ��ر علی��ه بش��ریت ،عربس��تان مناطق
غیرنظامی از جمله یک باب مدرسه را در مناطق مرزی

یمن بمباران کرد.
جنگنده های متجاوز مدرس��ه الس��وده را در شهرستان «کشر» واقع در
اس��تان مرزی حجه(شمال غرب) بمباران کردند .عربستان همچنین با راکت
برخی روس��تاهای شهرستان مرزی رازح در اس��تان صعده را هدف قرار داد.
شمار زیادی از این کشته ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
خب��ر دیگر از یمن آنکه رئیس هیأت مذاکرهکننده دولت نجات ملی یمن
ضمن انتقاد از تالش ائتالف س��عودی برای نقض توافق س��وئد ،اعالم کرد که
لیس��ت اسرای طرف مقابل نش��ان میدهد که با گروههای داعش و القاعده در
ارتباط هستند« .محمد عبدالس�لام» رئیس هیأت مذاکرهکننده دولت نجات
ملی یمن اظهار داشت که منافع برخی از طرفهای یمنی در گرو تداوم حمالت
و رنج ملت یمن است .عبدالسالم در جریان گفتوگو با نمایندگان پارلمان اروپا
در بروکسل تأکید کرد که ائتالف متجاوز عربستان سعودی از جنگ اقتصادی
برای به زانو درآوردن مردم یمن استفاده میکند تا «بتواند طرحهای توطئهگرانه
و ظالمانه خود را علیه یمن و منابع و موقعیت مهم آن اجرا کند».
عبدالس�لام با بیان اینکه ملت یمن بر این باور است که هادی و دولتش
اقدامات ظالمانه و «حماقتهای اقتصادی» بیش��تری را مرتکب خواهند شد،
گفت« :حکوم��ت هادی فراری دیگر فقط یک طرف درگیری نیس��ت ،بلکه
یکی از متجاوزترین ،وحش��یانهترین و فاس��دترین ابزاره��ای آن علیه مردم
یمن اس��ت و در مدیریت مناطقی که مدعی آزاد ش��دن آن بوده ،به صورت
کامل ناتوان ش��ده است» .از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا برای در جریان
قرار گرفتن اوضاع یمن و ضمانت اجرایی توافق س��وئد ،با «آنتونیو گوترش»
دبیرکل سازمان ملل دیدار کرد.

بع��د از اقدام��ات مخفیان��ه
آمريكايالتين
آمریکا ب��رای راهاندازی کودتا
در ونزوئ�لا و س��رنگونی دولت قانون��ی «نیکالس
م��ادورو» رئیسجمهور این کش��ور ،اکنون بهنظر
میرسد که واشنگتن نقشه مشابهی را برای کشور
نیکاراگوئه در ذهن دارد.
«جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید که
گویا درپی تسویه حساب شخصی با «دنیل اورتگا»
رئیسجمهور نیکاراگوئه اس��ت ،در صفحه شخصی
توئیتر خود دولت این کشور را تهدید کرد.
بولتون ب��ا مطرح کردن ادعاهای همیش��گی
حقوق بش��ری (که دیگ��ر به نم��اد مداخلهجویی
آمریکا در امور دیگر کش��ورها تبدیل ش��ده) علیه
دولت نیکاراگوئه ،نوش��ت« :رژیم اورتگا سه رهبر

این کارش��ناس عراقی ادام��ه داد« :آمریکا در
تالش است که تصویر دیگری از مسئله باقی ماندن
نیروهای خود در عراق و حتی در سوریه ارائه کند».
وی با تأکید بر اینکه آمریکا میکوشد تروریستها
را وارد ع��راق کند ،گفت« :برخ��ی مناطق بیابانی
غربی همچنان تحت سیطره آمریکاییها قرار دارد
و نیروهای امنیتی نیز قادر نیس��تند بر آن مس��لط
پیدا کنند» .دیدبان حقوق بش��ر سوریه با اشاره به
خروج دو هزار نفر از عناصر داعش و خانوادههایشان
از ش��رق فرات توسط ائتالف آمریکا ،اعالم کرد که
شامگاه گذشته  40کامیون متعلق به این ائتالف از
شرق س��وریه وارد عراق شده است .دیدبان با بیان
اینک��ه  50کامیون متعلق به ائتالف آمریکا منطقه
مزارع واقع در حد فاصل شهرک «الباغوز» و کرانه
خ��اوری رود فرات را ترک کردند ،این خروج را در
راس��تای «معامله غیر علنی» داعش و آمریکاییها
عن��وان کرد .ی��ک فرمانده ائتالف آمری��کا ،با بیان
اینکه وظیف��ه اصلی نظامی��ان آمریکایی در عراق
حمایت لجس��تیکی و آموزش نظامیان این کشور
است ،تعداد آنان را  5200نفر اعالم کرد.
از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید در بیانیهای
اع�لام کرد بعد از خ��روج آمریکا از س��وریه ۲۰۰
نظام��ی آمریکایی برای مدتی در این کش��ور باقی
خواهند ماند .بیانیه کاخ سفید بعد از آن صادر شد

ارتش پاکستان در وضعیت آمادهباش

Gettyimages

امارات :اسناد اداره بنادرو کشتیرانی امارات حاکی
از عقب نش��ینی این کش��ور در براب��ر محاصره کامل
اقتصادی قطر و لحاظ کردن استثنائاتی در ممنوعیت
ورود کش��تیهای تجاری از مب��دا قطر به بنادر امارات
اس��ت .این بخشنامه که توسط منابع رسانهای قطر در
روز چهارش��نبه منتشر شده ش��امل دستورات رئیس
اداره بنادر و کشتیرانی ابوظبی مبنی بر ایجاد تغییری
در اقدامات مربوط به استقبال کشتیهای باری از مبدأ
قطر به امارات اس��ت تا برای نخس��تین بار تحریمهای
اقتصادی امارات علیه قطر ،مشمول استثنائاتی شود.

قاره سبز

که منابع خبری از گفتوگوی تلفنی میان «دونالد
ترام��پ» ،رئیسجمه��ور آمری��کا و «رجب طیب
اردوغان» ،رئیسجمهور ترکیه خبر دادند.
خبر دیگر از سوریه آنکه نیروهای ارتش سوریه
مواضع گروهک تروریس��تی «جبه��ه النصره» در
ریف ادلب را هدف حمالت راکتی خود قرار دادند.
منابع نظامی میگویند که راکتهای شلیک شده
دقیق��ا به اهداف مورد نظر اصابت کردند که بر اثر
آن ش��ماری از تروریستهای جبهه النصره کشته
ش��دند .خبر دیگر آنکه یک گور دسته جمعی در
منطقه زراعی «الفخیخه» واقع در شهر رقه سوریه
کش��ف شده که تعداد اجساد مدفون در آن حدود
 3500جنازه تخمین زده ش��ده اس��ت .نیروهای
ام��دادی ماه گذش��ته محل این گورس��تانها را در
منطقه زراعی «الفخیخه» کشف کردند؛ یعنی پس

این روزها و همزمان با س��فر بن سلمان ولیعهد سعودی
ش�بــهقا ر ه
به ش��به قاره ،تنشها میان اس�لام آباد و دهلی نو شدت
گرفته است چنانکه ،شورای امنیت ملی پاکستان به ارتش این کشور دستور
داد خود را برای هرگونه اقدام احتمالی از سوی هند آماده کند.
دولت پاکس��تان تنها چند س��اعت پ��س از اقدام هند در بس��تن حقآبه
خود ،به ارتش پاکس��تان دس��تور داده در وضعیت آمادهب��اش قرار گرفته و
آماده متقابل در برابر هر گونه اقدام از س��وی هند باشد .شورای امنیت ملی
پاکس��تان در واکنش به این اقدام دهلینو ،به ریاست نخستوزیر این کشور
تش��کیل جلسه جلس��ه داد« .عمران خان» ،نخس��توزیر پاکستان طی این
جلس��ه ارتش این کشور را ملزم به واکنش احتمالی در صورت وقوع هرگونه
حمله از سوی هند کرد.
در بیانی��های که دفتر خان بعد از این نشس��ت صادر کرده آمده اس��ت:
«پاکستان در حمله اخیر به نیروهای هندی هیچ نقشی نداشته و طرح حمله
در هند و نه در پاکس��تان طراحی شده است» .دولت پاکستان در بیانیه خود
از آمادگیاش برای همکاری با مقامهای هند جهت شناس��ای زوایا و جزئیات
این حمله خبر داده اس��ت .دولت هندوستان امروز بعد از کشته شدن  ۴۴تن
از نظامیان خود طی حملهای در منطقه کشمیر ،پاکستان را به دست داشتن
در این حمله متهم کرد و در واکنش به آن ،حقابه پاکستان از رودهایی را که
از هند به این کشور سرازیر میشوند ،قطع کرد .اخیرا دولت هند کار ساخت
دو س��د بر روی رودخانه «چناب» را شروع کرده است .اسالم آباد درباره این
اقدام دهلینو ابراز نگرانی و ناراحتی کرده است.
بس��یاری از ناظران سیاس��ی بر این عقیدهاند که عربستان برای اعمال
فش��ار بر دو کشور وادار سازی آنها به انجام خواس��تههایش به دنبال درگیر
سازی آنها در بحرانهای تروریستی و اختالفات داخلی است.

واشنگتن بحرانسازی جدید در آمریکای التین را اجرا میکند

طراحی آمریکا برای کودتا در نیکاراگوئه

مزرعهدار را بهدلیل نقشی که در اعتراضات 2018
داش��تند ،به  550س��ال حبس محکوم کرد» .وی
از آش��وبگران و تظاهراتکنندگان نیکاراگوئایی
به عنوان فعاالن مدنی یاد کرده ،مش��ابه توصیفی
که برای دیگر کش��ورها استفاده میکند ،و تهدید
کرد« :نیروه��ای پلیس اورت��گا  300فعال را (در
هم��ان اعتراضات) به قتل رس��اندند .همانطور که
رئیسجمهور ترامپ در روز دوشنبه گفت ،روزهای
اورتگا به ش��ماره افتادهاند و م��ردم نیکاراگوئه به
زودی آزاد خواهند شد» .برخالف ادعاهای بولتون،
واقعیت اینگونه است که مخالفان دولت اورتگا در

تظاهراتهای جوالی سال گذشته ( )2018چهار
نی��روی پلیس و یک معل��م را به قتل رس��انده و
ب��ه همین دلی��ل حکم حب��س دریاف��ت کردند.
یو
نیکاراگوئه از آوریل س��ال گذشته شاهد ناآرام 
اعتراضات مخالفان دولت است و این افراد خواستار
کنارهگیری اورتگا از ریاستجمهوری هستند.
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه از ح��دود یک ماه
قبل در ونزوئال ،ش��خصی به ن��ام «خوان گوایدو»
ک��ه ریاس��ت مجمع ملی ای��ن کش��ور را برعهده
داشت ،با حمایتهای آمریکا ضمن بهراه انداختن
آش��وبها و اعتراضاتی علیه دولت م��ادورو ،خود

از گذش��ت یک سال از تسلط ش��بهنظامیان کُرد
موسوم به «نیروهای دموکراتیک سوریه» بر رقه.
از سوی دیگر شعبان مشاور رسانهای و سیاسی
رئیسجمهور س��وریه ضمن تأکید بر قطعی بودن
آزادی ادلب،افزود ،آنکار موفق نخواهد شد منطقه
امن در ش��مال سوریه ایجاد کند .وی در گفتوگو
با ش��بکه «المیادین» افزود ،مقدماتی در مس��کو
در حال آماده ش��دن اس��ت تا کنفرانسی در پاییز
آینده با حضور «والدیمی��ر پوتین» رئیسجمهور
روس��یه درباره غرب آسیا (خاورمیانه) برگزار شود.
در نشست «والدای» که سهشنبه هفته گذشته در
مسکو برگزار شد ،درباره اتفاقات سوریه ،تروریسم
و تجاوزهای صهیونیس��تی بحث و تبادل نظر شد؛
گفتوگو با روس��یه ادامه دارد و فقط به این موارد
محدود نمیشود.

فراخوان برای قیام فلسطینیان

انجمن علمای فلسطین از فلسطینیان در سرزمینهای
ش�رق آس�يا
اشغالی سال  ۱۹۴۸و کرانه باختری خواست برای یاری
رسانی به مسجداالقصی قیام کنند.
این انجمن از مقاومت خواس��ت برای مقابل��ه با تجاوزگریهای روزافزون
نظامیان صهیونیس��ت و شهرک نش��ینان علیه مس��جداالقصی و نمازگزاران
آن ،عملی��ات خود را علیه رژیم صهیونیس��تی افزایش دهد .این انجمن افزود
تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی به آزادی دینی و مقدسات
دینها آسیب وارد میکند؛ در حالی که این قضیه با همه دینهای آسمانی و
قوانین بین المللی مغایرت دارد .انجمن علمای فلسطین تاکید کرد تجاوزات
به اوج خود رس��یده اس��ت و رژیم صهیونیس��تی مانع از ورود نمازگزاران به
مس��جداالقصی میش��ود و اهال��ی ق��دس را بازداش��ت میکن��د و افزون بر
یورشهای پی در پی ش��هرک نش��ینان به این مس��جد ،رژیم صهیونیس��تی
گیتهای الکترونیکی را در ورودیهای این مسجد نصب کرده است.
الزم به ذکر است پس از تنشهای گسترده هفته جاری در مسجداالقصی،
فلسطینیها برای اولین بار از سال  2003تا کنون ،امروز وارد مصالی «باب
الرحمه» ش��دند  .هزاران نظامی صهیونیس��ت صبح امروز در داخل و خارج
از قدس مس��تقر ش��دند زیرا فلس��طینیها در اعتراض به اقدامات این رژیم
در بابالرحم��ه ،دع��وت به حضور گس��ترده در مس��جداالقصی کرده بودند.
تنشها در مس��جداالقصی طی هفته جاری پس از آن شدت گرفت که رژیم
صهیونیستی یکشنبه ( 28بهمن) «بابالرحمه» از ورودیهای مسجداالقصی
را با زنجیر و قفل مس��دود کرد و طی درگیری با فلس��طینیهای معترض به
این اقدام ،بیش از  20نمازگزار زخمی و دهها نفر دیگر بازداشت شدند.
در ای��ن می��ان نظامیان رژیم صهیونیس��تی در چند ی��ورش به مناطق
مختلف قدس اشغالی ۳۷ ،نفر از فلسطینیان را بازداشت کردند.

را رئیسجمهور موقت این کش��ور خواند و س��عی
داش��ت علیه دولت قانونی ونزوئال کودتا کند .خبر
دیگ��ر از ونزوئ�لا آنکه «نیکالس م��ادورو» رئیس
جمهور ونزوئال اعالم کرد که این کشور مرزهایش
با برزیل را مس��دود میکند و امکان دارد که اقدام
مشابهی در مرز با کلمبیا اتخاذ کند .مادورو که در
یک پایگاه نظامی صحبت میکرد ،گفت :به ارتش
ونزوئال دستور داده ش��ده تا مانع از انجام هرگونه
س��فر هوایی و دریایی تا اطالع بعدی شود .مادورو
درباره مسدود کردن سفر از طریق مرز کلمبیا نیز
گفت که وی نمیخواهد چنین تصمیمی را اتخاذ
کند اما در حال بررسی آن است.
در این میان سناتور ارشد آمریکایی با تاکید بر
اینکه آمریکا نباید مداخالت نظامی گذش��ته خود

در آمریکای التین را تکرار کند اعالم کرد ،گوایدو
را به رس��میت نمیشناسد« .برنی سندرز» سناتور
دموکرات ایالت «ورمونت» آمریکا از به رس��میت
شناختن «خوان گوایدو» رئیسجمهور خودخوانده
ونزوئال امتناع ورزید و خواستار برگزاری انتخابات
جدید در این کش��ور ش��د .از س��وی دیگر معاون
رئی��س جمهور ونزوئال گفت :اق��دام دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا برای اجرای کودتا در ونزوئال
با شکس��ت روبرو شده اس��ت .دلسی رودریگز در
گفتگ��وی خب��ری در پاس��خ به پرسش��ی در باره
احتمال وقوع حوادثی دیگر در خالل فعالیت های
اجتماعی و سیاسی  23فوریه در مناطق مشترک
مرزی با کلمبیا بر تضمین اس��تقرار نظم داخلی و
حفاظت مناسب از مرزهای کشور تاکید کرد.

