قازه سبز

برگسیت نباید ناکام بماند

هشدار ماهاتیر به دخالت قدرتهای بزرگ

نخس��توزیر انگلی��س تاکید کرد لندن باید تمام ت��وان خود را روی اجرای
طرح خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا متمرکز کند تا این طرح با موفقیت
اجرا شود.
ترزا می گفت خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا نباید ناکام بماند و دولت
باید تمام توان خود را بر روی اجرای این طرح متمرکز کند .نخستوزیر انگلیس
به فعاالن حزب محافظهکار گفت اجرای برگسیت به تمرکز مطلق نیاز دارد .او تاکید
کرد اجرای بزرگترین تمرین دموکراسی در تاریخ کشور نباید ناکام بماند.
ترا میدر تالش است پیش از آنکه توافق مربوط به خارج شدن انگلیس از اتحادیه
اروپا را برای رایگیری مجدد به پارلمان بفرستد ،تغییراتی در آن ایجاد کند .سه نفر از
وزرای کابینه انگلیس به طور علنی اذعان داشتهاند اگر نمایندگان پارلمان به طرح ترزا
می ،از طرح به تعویق انداختن اجرای برگسیت حمایت خواهند کرد.
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سرخط

انگلیس به دنبال تحریم حزباهلل

نخستوزیر مالزی در اظهاراتی جدید خطاب به مسئوالن کشورهای اتحادیه
جنوب شرق آسیا آسهآن درخصوص هر نوع مداخله قدرتهای بزرگ و خارجی
در جنوب شرق آسیا و امور داخلی کشورهای این منطقه هشدار داد.
ماهاتیر محمد گفت که کش��ورهای جنوب ش��رق آس��یا باید مانع از نفوذ
قدرتهای بزرگ در امور داخلی این منطقه ش��وند .وی در این اظهارات هش��دار
داد که مداخله قدرتهای خارجی و بزرگ تبعات ناخوش��ایندی از جمله ش��عله ور
کردن منازعات را در این بخش از جهان به دنبال خواهد داشت.
محم��د با اش��اره به ش��واهد تاریخی در م��ورد نتایج دخالت قدرته��ای بزرگ در
خاورمیانه تاکیدکرد اگر کشورهای جنوب شرق آسیا مانع از دخالت آنها در جنوب شرق
آس��یا نشوند ،احتماال این کش��ورها نیز تحت فشار برای افزایش رقابتهای تسلیحاتی و
جنگیدن با یکدیگر قرار خواهند گرفت.

روزنام��ه «س��اندی تلگراف» گ��زارش داد وزیر کش��ور بریتانی��ا در حال
آمادهسازی طرح تحریم «حزباهلل» است.
س��اجد جاوید بهدنبال ممنوع اع�لام کردن فعالیت کل ح��زباهلل بهعنوان
نهادی تروریس��تی و بازداشتن حامیان آن از برافراشتن پرچم آن در خیابانهای
انگلیس است .این اقدام پس از هشدار شماری از نمایندگان پارلمان انگلیس اتفاق
میافتد که تفکیک شاخه نظامی و سیاسی حزباهلل را اشتباه دانستند .زیرا به هواداران
حزباهلل این اج��ازه را میدهد که در راهپیمایی «روز قدس» در انگلیس ،پرچمهای این
جنبش را به اهتزاز درآورند .طرح ساجد جاوید باید توسط پارلمان به تصویب برسد.
اما ممکن اس��ت «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگ��ر انگلیس با آن مخالفت کند.
جنبش حزباهلل همواره از کوربین بهعنوان دوست یاد میکند .کوربین بارها در محافل
عمومی از مردم فلسطین اعالم حمایت کرده است.

فرادیـد
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یادداشت

ذرهبین
مال�ی :وزارت امنیت و دفاع مدنی مالی از کش��ته
ش��دن سه نفر از نیروهای هیأت س��ازمان ملل در این
کش��ور در حمله افراد مس��لح خبر داد .وزارت امنیت و
دفاع مدنی مالی در بیانیهای اعالم کرد که س��ه نیروی
هیأت س��ازمان ملل در مالی در جریان حمله مسلحانه
افراد ناش��ناس کش��ته ش��دند ۱۲۵۰۰ .نف��ر در قالب
نیروهای س��ازمان ملل در مالی حضور دارند و از س��ال
 ۲۰۱۳تا کنون بیش از  ۱۹۰نفر از آنها کشته شدهاند.
آلمان :رئیس پارلمان آلمان در سخنانی بر غیرقابل
انکار بودن واقعیت اس�لام در جامعه آلمان تاکید کرد.
«ولفگانگ شویبله» در سخنانی با بیان اینکه مسلمانان
بخش��ی از آلمان بوده و واقعیتی انکارناپذیر هس��تند،
اظهار داشت :من حتی زمانی که وزیر کشور آلمان نیز
بودم بر این موضوع تاکید داش��تم .این در حالی است
که چندی پیش «هورس��ت زیهوفر» وزیر کشور آلمان
در راستای سیاس��تهای ضداسالم گرایانه خود اعالم
کرده بود که اسالم به آلمان تعلق ندارد.
اس�پانیا :نتایج یک نظرس��نجی نش��ان میدهد
که احزاب راس��ت افراطی اس��پانیا همچون «پیبی»،
«گیودادان��وس» و «ووک��س» بیش��ترین ش��انس را
برای کسب اکثریت کرس��یهای مجلس در انتخابات
زودهنگام دارند .انتخابات زودهنگام پارلمانی اس��پانیا
در تاریخ  ۲۸آوریل برگزار میشود .براساس نتایج این
نظرسنجی که توسط روزنامه «الموندو» انجام شده سه
حزب یاد شده در انتخابات ماه آوریل بین  ۱۶۹تا ۱۷۹
کرسی از مجموع  ۳۵۰کرسی کسب میکنند.

حقوق بشر امریکایی
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رکورد تلفات غیرنظامیان
ماهورا کیهانی

آمریکا با ادعای دموکراسی و حقوق بشر در حالی
در س��ال  2001وارد افغانستان ش��د که گزارشهای
منتش��ره از واهی بودن این ادع��ا حکایت دارد چنانکه
تلفات غیرنظامیان در سال گذشته میالدی ( )2018به
باالترین میزان در  9سال گذشته رسید و در این سال
 10هزار و  993غیرنظامی کشته یا زخمی شدند
سازمان ملل در گزارش ساالنه خود اعالم کرد که
تلفات غیرنظامیان در س��ال گذشته میالدی ()2018
به باالترین میزان در  9س��ال گذشته رسید و در این
س��ال  10ه��زار و  993غیرنظامی کش��ته یا زخمی
ش��دند .در این گزارش آمده اس��ت که این میزان از
سال  2009که سازمان ملل آمار ساالنه اعالم میکند
باالتر بوده و رکورد جدیدی را ثبت کرده است .ریچارد
بنت گف��ت :تقریبا حدود هزار دختربچه و پس��ربچه
افغان سال گذشته در جنگ و خشونتهای این کشور
جان باختند .مدیر انجمن حقوق بش��ر س��ازمان ملل
در افغانس��تان گفت :سال گذش��ته حدود سه هزار و
هش��تصد و چهار غیرنظامی در جن��گ و ناآرامیهای
افغانستان کشته شدند که بخش قابل توجهی از آنها
را کودکان تش��کیل میدهند و تعداد کودکان قربانی
در جنگ افغانس��تان در سال گذشته در مقایسه با نه
سال گذشته در باالترین سطح قرار داشت.
ای��ن مقام س��ازمان ملل گفت :س��ال گذش��ته در
مقایس��ه با نه سال گذشته بیشترین تعداد غیرنظامیان
در خش��ونتهای مس��لحانه و جنگ افغانستان کشته
شدند .وی گفت :تقریبا حدود هزار دختربچه و پسربچه
افغان س��ال گذشته در جنگ و خشونتهای این کشور
جان باختند .وی گفت :مجموع کش��تهها و زخمیهای
غیرنظامی افغانستان در سال دو هزار و هجده حدود ده
هزار و نهصد و نود و س��ه نفر اس��ت ریچارد بنت مدیر
انجمن حقوق بش��ر س��ازمان ملل در افغانستان گفت:
جنگ در افغانستان در س��ال دو هزار و هجده تاثیرات
اسفباری بر غیرنظامیان این کشور برجای گذاشت .سال
گذش��ته شاهد بیش��ترین تعداد قربانیان غیرنظامی در
جنگ افغانستان از زمان شروع برنامه سازمان ملل برای
مستندسازی تاثیرات جنگ در میادین جنگی بودیم.
این مقام س��ازمان ملل بمبگذاریهای انتحاری
گ��روه تروریس��تی داعش و تش��دید حم�لات هوایی
ائتالف آمریکایی را در افغانستان عوامل اصلی افزایش
قربانیان غیرنظامی در جنگ افغانس��تان معرفی کرده
اس��ت .آمریکا همچنان با ادعای حقوق بش��ر بر ادامه
حض��ور نظامی در این کش��ور تاکی��د دارد و تاکنون
پاسخگوی جنایات خود نبوده است.

رئیسجمهور و حاکم نظامی س��ابق پاکستان با شرکت در یک
کنفران��س خبری در دوبی گفت :کش��ورش باید برای مقابله با
هند با اسرائیل رابطه برقرار کند .این سخنان که با اعتراضهای
مردمی و جریانهای سیاسی مواجه شده در حالی مطرح گردیده
که نکاتی چند در باب آن قابل تامل است.
بس��یاری بر این عقیدهاند که این س��خنان میتواند نشات
گرفته از رفتارهای انتخاباتی مشرف با هدف جلب نظر امارات و
عربس��تان باشد چنانکه وی در دوبی این مسائل را مطرح کرده
اس��ت لذا نباید به مردم و نظام پاکستان نسبت داده شود .این
سخنان میتوان نشات گرفته از سفر بنسلمان به پاکستان باشد
چنانکه وزیر خارجه پاکستان نیز همزمان به شرط تحقق حقوق
فلسطینیها پذیرش رژیم صهیونیستی را اعالم کرده بود.
عربستان با فشار بر پاکستان به دنبال تحمیل سازشکاری
به این کش��ور اس��ت .برخی نی��ز بر این عقیدهاند که س��ران

نسخهای سوخته

قاسم غفوری
ghassem_tg@yahoo.com

پاکس��تان به عنوان کش��وری اس�لامی همواره با مطالبات
مردمی مبنی بر حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی
همراه بوده اس��ت .این مس��ئله در حالی از س��وی مقامات این
کش��ور نیز دنبال ش��ده که در اقدامی قابل تامل ،پرویز مشرف

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

همزم��ان ب��ا تالش م��ردم و
پارلم��ان عراق برای اخراج نیروه��ای آمریکایی از
کشورش��ان ،شورهای واشنگتن میکوشد در غرب
عراق ،چیزی ش��بیه به بسیج یا گروهی وابسته به
خ��ود ایجاد کند تا بتواند همچنان در این کش��ور
باقی بماند و اجازه ندهد الحشدالش��عبی صحرای
غربی عراق را پاکسازی کند.
آمری��کا در س��ال  2011ب��ا فرماندهی ژنرال
پترائوس طرح ش��ورای بی��داری را در عراق ایجاد
ک��رد که بواس��طه آن نیروهای عش��ایر ب��ه بهانه
مقابله با تروریس��م در چارچوب ط��رح آمریکایی
س��ازماندهی ش��دند که در نهایت نیز وارد ارتش
عراق شدند که س��اختار امنیتی و نظامی عراق را
با مش��کل مواجه کرد .اکنون آمری��کا برای مقابله
با حشدالش��عبی و نیروهای مردم��ی این طرح را
در قالب��ی جدی��د اجرا میکن��د .کمیته امنیت و
دف��اع پارلمان عراق درب��اره توطئههای آمریکا در
استان «االنبار» و سایر استانهای غربی این کشور
هشدار داد .این کمیته تأکید کرد که هدف آمریکا
از این توطئهها این اس��ت که اجازه ندهد سازمان
«الحشدالش��عبی» صحرای غرب ع��راق را که در
مجاورت سوریه قرار دارد ،پاکسازی کند.
«عل��ی الغانمی» عضو کمیت��ه امنیت و دفاع
پارلمان عراق به پایگاه خب��ری «المعلومه» گفت
که آمریکا در تالش اس��ت بار دیگر چیزی ش��بیه
به «بس��یج آمریکای��ی» یا «م��زدوران غربی» در
اس��تانهای غ��رب عراق ایج��اد کن��د .الغانمی بر
این باور اس��ت که آمریکا از ای��ن طریق ،نیروهای
الحشدالش��عبی را از پاکس��ازی مناط��ق صحرایی

پنتاگون بار دیگر تشکیل نیروی مخصوص در عراق را اجرا میکند

گامهای متیس روی ردپاهای پترائوس
مجاور با س��وریه دور و از ه��ر گونه برخورد با این
نیروها که مخالف حضور آمریکا در کشور هستند،
جلوگیری خواهد کرد.
وی همچنی��ن تأکی��د کرد که واش��نگتن به
صورت گس��تردهای بر طیفهای سیاس��ی اعمال
فش��ار میکند که پاکسازی بیابانهای غرب عراق
به دست الحشدالشعبی انجام نشود؛ زیرا واشنگتن
از عدم ثبات این مناط��ق ،به عنوان بهانهای برای
باقی مان��دن خود در عراق اس��تفاده میکند .این
عضو کمیت��ه امنیت و دفاع پارلم��ان عراق هدف
از ایجاد بس��یج آمریکایی در اس��تانهای غربی را
ب��ه وجود آوردن حامیان حض��ور آمریکا در خاک
عراق و تأمین منافع آنان در این کشور عنوان کرد.
الغانمی در پایان خاطرنش��ان کرد که واشنگتن از
باقی ماندن الحشدالش��عبی در اس��تانهای غربی
واهمه دارد.
در همی��ن ارتباط« ،عل��ی جبار» عضو کمیته
امنیت و دفاع پارلمان عراق  29بهمن ماه گذشته
گفته بود که نیروهای «آمریکایی حاضر در پایگاه
عین االس��د در اس��تان االنبار و س��ایر استانهای
غرب��ی ،در ح��ال برنامهریزی برای بی��رون راندن
نیروهای الحشدالش��عبی از این استانها هستند».
بعد از ادعای منابع امنیتی ،یک کارش��ناس عراقی

مخالفت مردم اوکیناوا با حضور آمریکا

همزمان با آغاز همهپرس��ی غیرالزام آور در مورد انتقال
ش�رق آس�يا
پای��گاه هوایی اوکیناوا در ژاپ��ن ،خبرگزاری کیودو این
کش��ور گزارش کرد که نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد حدود  70درصد
پاسخ دهندگان مخالف حضور نظامی آمریکا در این منطقه هستند.
نظرس��نجی صورت گرفته نش��ان میدهد که اکثر م��ردم اوکیناوا نمی
خواهن��د پای��گاه فوتمنا آمریکا ک��ه از مناطق قدیمی نظامی این کش��ور به
حس��اب میآید به یک پایگاه جدید انتقال یابد .کیودو مینویس��د که بیشتر
مردم تاکید کردهاند دولت مرکزی ژاپن نباید از طرح انتقال این پایگاه به یک
منطقه اوکیناوا حمایت کند .در همهپرسی غیرالزام آور در مورد انتقال پایگاه
هوایی اوکیناوا در ژاپن قرار اس��ت رای دهن��دگان درخصوص انتقال پایگاه
«فوتنما» از یک منطقه پرجمعیت به محلی دیگر نظر خود را اعالم کنند.
در نظرس��نجی که کیودو از بیش از یکهزار نفر انجام داده اس��ت نزدیک
به  70درصد گفتهاند به طرح انتقال پایگاه رای منفی میدهند و فقط حدود
 16درصد با آن موافقت کرده اند .نتیجه همهپرسی اگرچه اجرایی نیست اما
میتواند فش��ار مردمی بر دولت 'ش��ینزو آبه' نخستوزیر ژاپن را بیشتر کند
ت��ا دولت مرکزی نیز با برنامه انتقال پایگاه آمریکا مخالفت کند.فرماندار ضد
آمریکایی اوکیناوا که از ماه س��پتامبر س��ال قبل در حال رایزنی با مسئوالن
بلند پایه برای ممانعت از س��اخت پایگاه جدید اس��ت از آن زمان خواس��تار
برگزاری همهپرس��ی است .حدود  70درصد از امکانات نظامی ایاالت متحده
آمریکا در اوکیناوا واقع ش��ده است که تنها  0.6درصد از کل مساحت کشور
ژاپن را تشکیل میدهد .در سال  1996توافق شد تا پایگاه فوتنما به «ناگو»
که در  50کیلومتری پایگاه فعلی قرار دارد ،منتقل شود .این تصمیم پس از
آن حاصل ش��د که تجاوز نیروهای آمریکایی به یک دختر مدرس��های خشم
مردم ژاپن را برانگیخت اما اجرای این طرح همچنان متوقف مانده است.

در راس��تای تالش��های همه
آمريكايالتين
جانب��ه آمری��کا علی��ه دولت
قانون��ی کاراکاس ،معاون رئیسجمهور آمریکا قرار
اس��ت در بوگوتا با «خوان گوایدو» رهبر مخالفان
ونزوئال دیدار و گفتوگو کند در حالی که همزمان
نی��ز اروپ��ا در چارچوب طرح آمریکایی خواس��تار
سرنگونی نظام ونزوئال شد.
در حالی که مواضع مداخلهجویانه آمریکاییها
علی��ه دولت قانونی ونزوئال ادامه دارد ،خبرها حاکی
از آن است که معاون رئیسجمهور آمریکا به دنبال
دیدار با رئیسجمهور خودخوانده این کشور آمریکای
التین است .مش��اوران و دستیاران «مایک پنس»
معاون رئیسجمهور آمریکا خبر دادند که او در حال

عربستان برای ماندن در قدرت به دنبال جلب رضایت آمریکا
هس��تند و س��وق دادن پاکس��تان به روابط با تلآویو در این
چارچوب اس��ت عربستان با س��وق دادن پاکستان به تلآویو
سعی در تضعیف جایگاه پاکستان در میان کشورهای اسالمی
دارد با تمام این تفاسیر باید در نظر داشت که مخالفت مردم
پاکس��تان با عادیسازی روابط نکتهای مهم و اساسی است و
میتواند به سرنگونی دولت منجر شود.
نکته دیگری که میتواند مورد توجه باش��د این است که،
مواضع مش��رف نش��ان میدهد که حمالت اخیر در کش��میر
طراحی صهیونیستها برای ایجاد شکاف میان هند و پاکستان
برای س��ودجویی از هر دو کشور است سیاست بحرانسازی از
س��وی صهیونیستها برای نفوذ در کشورها دارای سابقه است
چنانکه در سال  2008حادثه هتل بمبئی را رقم زدند تا نفوذ
در دستگاه اطالعاتی هند را اجرا کنند .هند با رویکرد به رژیم

صهیونیس��تی شاید در حوزه نظامی و اطالعاتی دستاوردهایی
داش��ته اما پایگاه مردمی خود را از دست داده چون مردم هند
مخالف روابط با این رژیم هستند .مواضع صهیونیستها مبنی
بر نابودی توان هس��تهای پاکستان سندی بر عدم دوستی این
رژیم با اسالمآباد است.
با تمام این تفاسیر بسیاری از ناظران سیاسی بر این امر تاکید
دارند که راهکار پایان بحران هند و پاکستان مذاکره و اقدام برای
حل اختالفات و نه رویکرد به رژیم صهیونیس��تی اس��ت چراکه
این رژیم نه درمان که خود اصل درد منطقه اس��ت ایران اماده
میانجیگری میان دو کش��ور برای حل بحران کشمیر است در
حالی که صهیونیستها محور بحران کشمیر هستند همگرایی
منطقهای با محوریت ایران ،پاکس��تان ،افغانستان ،هند ،چین و
سایر کشورهای منطقه راهکار پایان بحرانهای منطقه است به
جای روابط با بیگانهای که خود محور بحرانهای منطقه است.
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س�ودان :رس��انههای س��ودانی اع�لام کردند که
نظامیان وابسته به نیروی دریایی عربستان برای شرکت
در رزمایش دریایی مشترک با سودان وارد شهر ساحلی
«بورسودان» ش��دند« .رشید بنراشد الحربی» فرمانده
رزمایش دریایی مذکور از نظامیان س��عودی اس��تقبال
به عمل آورد .قرار اس��ت این رزمایش دریایی مشترک
میان سودان و عربس��تان با حضور یگانهای دریایی و
نیروهای امنیت دریایی دو کشور آغاز شود.

مقاومت

نیز اعالم کرد که س��رکرده اصلی داعش به همراه
چند فرمانده دیگر این گروه در غرب عراق اس��ت.
پس از آنکه اول اسفندماه یک منبع امنیتی عراق
به رس��انههای این کش��ور گفت که سرکرده گروه
تروریس��تی داعش در غرب این کشور حضور دارد
دیروز نیز «هش��ام الهاشمی» کارش��ناس مسائل
راهبردی عراقی صحت این اخبار را تأیید و تأکید
کرد که البغدادی وارد عراق شده است.

در این میان نخس��توزیر اس��بق عراق گفت
که پارلمان عراق میتواند با تصویب قانون ،حضور
نظامیان آمریکایی در ع��راق را ممنوع اعالم کند.
«نوری المالکی» ،رئیس ائتالف دولة القانون عراق
و نخستوزیر اسبق این کشور گفت که او مسئول
حضور نظامیان آمریکایی در این کش��ور نیس��ت.
المالک��ی در گفتوگ��و تلویزیونی گف��ت« :جدال
ش��دید در س��ال  ،۲۰۰۸در رابطه ب��ا این موضوع

شهادت زنان یمنی در حمله جنگندههای سعودی
غ�رب آس�يا

در حمل��ه جنگندهه��ای ائتالف س��عودی به منزل یک
ش��هروند یمنی در اس��تان صنعا ،سه زن و یک سالمند

شهید شدند.
طی حمله دیروز جنگندههای ائتالف سعودی به «نهم» در استان صنعا
چندین غیرنظامی کش��ته شدند .در حمله ائتالف به منزل یک شهروند ،سه
زن و یک سالمند کشته شدند و یک نفر زخمی شد .منزل مذکور به صورت
کامل تخریب و به منازل مجاور هم آس��یبهای جدی وارد ش��د .همچنین
در حمله جنگندههای مذکور به منطقهای در اس��تان «حجه» دو غیرنظامی
کشته شدند .ائتالفی به رهبری عربستان سعودی از فروردینماه سال ۱۳۹۴
کش��ور فقیر یمن را ب��رای بازگرداندن قدرت به «عبد رب��ه منصور هادی»،
رئیسجمهور مس��تعفی یمن هدف حمالت سنگین هوایی ،زمینی و دریایی
قرار داده اس��ت .در ادامه مقاومت مردمی ،رسانهها از کشته شدن یک افسر
عالیرتبه سعودی به همراه پنج نفر از محافظانش در یمن خبر دادند.
عالوه بر کش��ته شدن شش تن مذکور ،دو نفر دیگر نیز زخمی شدند .از
سوی دیگر ،یک منبع نظامی یمنی از کشته شدن « 9کارشناس انگلیسی و
س��ه پاکستانی» در «عملیات منحصربهفرد ارتش و کمیتههای مردمی» این
کشور در جنوب عربستان خبر داد و این افراد را «مزدور» نامید .سخنگوی
ارتش و کمیتههای مردمی یمن از  842بار نقض آتشبس الحدیده خبر داد.
س��ریع در ادامه گفت( ،اما) ارتش و کمیتهه��ای مردمی یمن به قطعنامهها
و تصمیمهای س��ازمان ملل ،توفق آتشبس و طرح اس��تقرار مجدد نیروهای
بینالمللی در الحدیده پایبند هستند.
وی تصریح کرد ،نیروهای ائتالف متجاوز  496 ،خمپاره به سمت مواضع
ارت��ش یمن  ،منازل و م��زارع پلیم کردهاند و عالوه ب��ر آن  249تیراندازی
با سالحهای س��بک و متوسط صورت گرفته اس��ت .همچنین جنگندههای
ائتالف سعودی  55حمله به نقاظ مختلف یمن داشتهاند.

کلمبیا مرکز فرماندهی کودتا علیه ونزوئال

برنامهریزی برای انج��ام اولین دیدار خود با «خوان
گوای��دو» رئیسجمهور خودخوانده و رهبر مخالفان
ونزوئال است .به گفته این مقامهای آمریکایی ،پنس
در نظ��ر دارد که فردا دوش��نبه در کلمبیا با گوایدو
توگو کند.
دیدار و درباره اوضاع ونزوئال با او گف 
معاون رئیسجمهور آمریکا قرار اس��ت امروز
در بوگوتا پایتخت کلمبیا در نشس��ت کش��ورهای
مخال��ف «نیکالس م��ادورو» رئیسجمهور ونزوئال
که به «گروه لیما» موس��وم ش��ده ،ش��رکت کند.
اعالم خبر دیدار آتی پنس با گوایدو در ش��رایطی
انجام شده که رئیسجمهور ونزوئال بامداد یکشنبه

قطع روابط این کش��ور با کلمبی��ا را اعالم کرده و
به دیپلماتهای این کش��ور  ۲۴ساعت برای ترک
خاک ونزوئال فرصت داد.
همزمان مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه
اروپا با انتش��ار یک بیانیه ضمن اتهامزنی به دولت
قانونی ونزوئال ،بر لزوم برگزاری انتخابات ریاس��ت
جمهوری جدید در این کش��ور تاکید کرده است.
«فدری��کا موگرینی» مس��ئول سیاس��ت خارجی
اتحادیه اروپ��ا در اظهارنظری ت��ازه درباره بحران
ونزوئال ضمن اتهامزنی به دولت «نیکالس مادورو»
و ب��دون توجه به پیروزی او در انتخابات ریاس��ت

[حضور آمریکاییها در عراق] ایجاد ش��د و ما وارد
گفتوگو ب��ا آمریکاییها ش��دیم و دو توافق امضا
کردیم .اولی خروج نیروهای آمریکا بود که س��ال
 ۲۰۱۱انجام ش��د و پایان یاف��ت و توافق دوم هم
توافق درخصوص چارچوبهای راهبردی بود».
ن��وری المالکی گف��ت تنها ی��ک راه در برابر
پارلمان عراق وج��ود دارد و آن اینکه قانونی را به
تصویب برساند که توافق حضور نیروهای آمریکایی
را لغو کند .نخس��توزیر اس��بق عراق گفت که در
س��ال  ۲۰۱۳دولت متبوع او از آمریکا خواست که
دو هواپیما برای حمله به پایگاههای تروریس��تها
در منطقه الجزیره عراق در اختیار بغداد قرار دهد
که واشنگتن زیر قول خود زد و به آن عمل نکرد.
از سوی دیگر یکی از نمایندگان پارلمان عراق
از نقش��ه آمریکا برای جذب س��رکردگان داعش و
نف��وذ آنها در میان نیروهای این کش��ور خبر داد.
«محم��د کری��م البل��داوی» نماینده فراکس��یون
الفت��ح تاکید کرد :آمریکا برای ج��ذب تعدادی از
س��رکردگان داعش از طری��ق پایگاههای خود در
عراق ت�لاش میکند .وی در ادام��ه افزود :آمریکا
قصد دارد این س��رکردگان را تح��ت آموزش قرار
دهد ت��ا آنها را وارد تش��کیالت مختلف در برخی
مناط��ق عراق کن��د .در صورت تش��کیل هر نهاد
عشایری باید این نهاد زیر نظر دولت قرار گرفته و
به نیروهای الحشدالشعبی الحاق شود.
البلداوی تاکید کرد :آمریکایی ها قصد دارند این
سرکردگان داعشی را که سرسپرده واشنگتن هستند
از طریق پایگاههای آمریکایی در عراق جذب کنند و
بعد وارد تشکیالتی که برای حمایت از برخی مناطق
مانند نیروهای بیداری به وجود آمدهاند کند.

بارزترین پروندههای رژيم آل خليفه

بنیاد دفاع از دموکراس��یها از اینکه زندانیان بحريني به
حق�وق بش�ر
س��بب داشتن مذهب تشیع مورد ش��کنجه و بدرفتاری
قرار میگیرند ابراز نگرانی کرد.
یک س��ازمان حقوق بشری ،بازداشتهای ظالمانه و شکنجه را مهمترین
پروندههای بحرین در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعالم کرد .بنیاد دفاع
از دموکراسیها اعالم کرد مهمترین مسائل کشور بحرین که در گزارشهای
مشترک تیم اقدامات ویژه در چهلمین نشست شورای حقوق بشر ذکر شده
ش��امل بازداشتهای ظالمانه ،استقالل قضات و وکال( ،آزادی) دین و اعتقاد،
تروریس��م ،شکنجه و مس��ائل مربوط به بهداش��ت ،آب و سرویس بهداشتی
زندانیان است.
این س��ازمان در تارنمای الکترونیکی خود با اش��اره ب��ه اطالعاتی که از
بازداش��ت ظالمانه ،ربایش و ش��کنجه  ۲۰نفر دریافت کرده اس��ت نسبت به
ادعاهای مطرح ش��ده علیه آنان ابراز نگرانی کرد .این افراد در دادگاه گروهی
به وابس��تگی به یک س��ازمان تروریستی محکوم ش��دهاند ،اما محاکمه آنان
دارای هیچ یک از ش��رایط و معیارهای بینالمللی محاکمه و اقدامات قانونی
عادالنه نیست و با معاهده بینالمللی ویژه حقوق مدنی و سیاسی و توافقنامه
مبارزه با شکنجه که بحرین در سال  ۲۰۰۶به آن پیوسته است تعارض دارد.
بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراس��یها از اینکه برخی زندانیان از عبادت منع
میشوند.
این س��ازمان با اش��اره به قطع آب زندان جو و مرکز بازداش��ت الحوض
الجاف ،این اقدام را نقض حق دسترس��ی به آب و سرویس بهداشتی برشمرد
که س�لامت زندانیان را تهدید میکند .از س��وی دیگر هف��ت تن از اعضای
پارلمان اروپا از «فدریکا موگرینی» مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا
درخواس��ت کردند تا برای آزادی ش��ماری از زندانیان سیاس��ی بحرینی به
مقامهای این کشور فشار بیاورند.

جمهوری سال  ۲۰۱۸گفته که برای حل بحران در
ونزوئال باید انتخابات جدیدی برگزار شود .فدریکا
موگرین��ی ادامه داد« :ما قوی��ا از نیروهای اجرای
قان��ون و نهاده��ای امنیتی (ونزوئ�لا) میخواهیم
خویشتنداری نشان دهند ،از توسل به زور اجتناب
کنند و اجازه وارد شدن کمکها را بدهند».
الزم ب��ه ذکر اس��ت در پی ارس��ال کاالهاي
آمريکايي از مرز کلمبيا به ونزوئال ،مردم اين کشور
در اعت��راض به آمريکا و کلمبي��ا تظاهرات کردند.
نيکالس مادورو رئيس جمه��ور قانوني ونزوئال در
جم��ع مردم گفت دولتش ،روابط خود را با کلمبيا
قطع کرده اس��ت .مادورو اين تصميم را بعد از آن
اعالم کرد که کلمبيا به تالش هاي مخالفان ونزوئال

براي ايجاد اغتش��اش در اين کش��ور ياري رسانده
اس��ت .در این میان رئیسجمهور کوبا بار دیگر بر
حمایت کش��ورش از حکومت قانونی ونزوئال تاکید
کرد وی در توییتر نوش��ت« :ونزوئال تنها نیس��ت،
بهانهه��ای دروغین برای س��رپوش گذاش��تن به
طرحهای مخرب دیگر بس اس��ت» .دولت ونزوئال
ب��رای جلوگیری از ورود کمکه��ای آمریکا که به
گفت��ه کاراکاس سرپوش��ی ب��رای مداخله نظامی
است ،گذرگاههای مرزی با کلمبیا و برزیل را بسته
اس��ت .رئیسجمهور کوبا افزود « :کس��انی که بر
اثر این تعداد پایگاه نظامی و حمالت امپریالیست
ها فقیر ش��ده اند ،کس��انی هس��تند که به کمک
بشردوستانه نیاز دارند ،بد بینی بس است ».

