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بحری�ن: دادگاه تجدیدنظ��ر بحرین حکم صادره 
علی��ه ی��ک جوان مبنی بر هفت س��ال حب��س و لغو 
تابعی��ت بنا به »اتهام��ات تروریس��تی« را تأیید کرد. 
دادگاه بحرین پیش از این ۱۵ ش��هروند را به تأسیس 
یک گروه، حمایت از تروریس��م، دس��ت داش��تن در 
انفجار ها، در اختیار داشتن مواد محترقه و تجمع های 
غیرقانونی، متهم و برای آنها حکم حبس اعم از حبس 
ابد تا حبس ۱۵ ساله، ۱۰ ساله و هفت ساله و نیز لغو 

تابعیت صادر کرده بود.

پاکستان: تنش با هند سبب شده مردم پاکستان 
و احزاب سیاس��ی این کش��ور با یکدیگر متحد ش��ده 
و از ارتش حمایت کنند. مهاجران افغانس��تانی مقیم 
پاکس��تان و مسیحیان این کشور نیز با شرکت در این 
راهپیمایی اعالم کردند که از ارتش حمایت می کنند. 
چندی پیش نیروهای هوایی پاکستان 2 جنگنده هند 

را سرنگون و خلبان هندی را دستگیر کرد.

ترکمنس�تان: در مذاک��رات دوجانب��ه رئی��س 
نمایندگ��ی اتحادیه اروپا و مقامات وزارت امور خارجه 
ترکمنس��تان مس��ائل مربوط به افتتاح نمایندگی این 
اتحادیه در »عشق آباد« بررسی شد. رئیس نمایندگی 
اتحادی��ه اروپا در ترکمنس��تان از اج��رای پروژه های 
کمکی مختلف توسط این اتحادیه از جمله »ارازموس 
مون��دوس« برای حمایت از نهاده��ای دولتی و تبادل 

دانشجو خبر داد.

افغانس�تان: حمل��ه انتحاری و درگی��ری میان 
مهاجمان مس��لح و نظامیان افغان در اطراف فرودگاه 
"جالل آباد" در ش��رق افغانستان دس��تکم 2۰ کشته 
و ش��ش زخم��ی برجا گذاش��ت. عط��اء اهلل خوگیانی 
سخنگوی استانداری ننگرهار اعالم کرد این درگیری 
پس از چند س��اعت با کش��ته ش��دن هر پنج مهاجم 
مس��لح به همراه  پانزده نفر از کارکنان یک ش��رکت 
خصوصی کشته شدند. در این درگیری شش نفر دیگر 

نیز زخمی شدند.

کویت: وزرای خارجه روس��ی و کویتی با حضور 
در نشس��ت خبری مش��ترک در کویت، درباره مسائل 
مختلفی از جمله مناقشات کش��ورهای عربی، بحران 
س��وریه و مسئله فلس��طین اش��غالی صحبت کردند. 
الوروف با اش��اره به تمایل مس��کو برای تقویت روابط 
با کش��ورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حوزه  های 
متع��دد، گفت: »ما البته طرح��ی برای حل اختالفات 
کشورهای حاشیه خلیج فارس نداریم ولی از وساطت 

کویت استقبال می کنیم«.

ذرهبین

سوریهباتالشتلآویومقابلهمیکند
معاون وزیر خارجه س��وریه ضمن انتقاد از اشغال 
منطقه جوالن، تأکید کرد که باید رژیم صهیونیس��تی 
دس��ت از نقض قطعنامه های سازمان ملل بردارد و به 

حمایت خود از تروریست ها پایان دهد
 »کریس��تین لن��د« رئی��س کمیت��ه حافظ صلح 
س��ازمان مل��ل وابس��ته ب��ه س��ازمان مل��ل و هیئت 
همراهش به دیدار فیصل مق��داد معاون وزیر خارجه 
سوریه رفتند. مقداد در این دیدار، دستاوردهای ارتش 
سوریه در مبارزه با گروههای تروریستی تحت حمایت 
رژیم صهیونیس��تی و  همپیمانانش را تشریح و تأکید 
کرد که این مس��ئله باعث شد نیروهای حفظ صلح در 

منطقه حائل بتوانند مأموریت خود را انجام دهند.
خبرگ��زاری اس��پوتنیک به نقل از این مس��ئول 
س��وری گزارش داد که دمش��ق به مبارزه با گروه های 
تروریس��تی ادامه خواهد داد و اولویت��ش نیز ثبات و 
امنیت در سراس��ر کش��ور اس��ت تا به صلح عادالنه و 

فراگیر در این منطقه ختم شود.
معاون وزیر خارجه س��وریه گفت ک��ه باید رژیم 
صهیونیس��تی دس��ت از نقض قطعنامه های س��ازمان 
ملل بردارد و به حمایت خود از تروریستها پایان دهد؛ 
مس��ئله ای که امنیت و ثبات منطق��ه را بر هم زده و 
امنی��ت و صلح بین الملل را تهدید می کند. وی با بیان 
این مطلب افزود: »سوریه با همه ابزارها و شیوه ها برای 
مقابله با تالش��های اس��رائیل و مزدورانش که با هدف 
طوالنی کردن اشغال جوالن سوریه صورت می گیرد... 
تردید نخواه��د کرد«. لند نیز ضمن ابراز خرس��ندی 
از تحوالت میدانی س��وریه و اهمیت این مسئله برای 
فعالی��ت نیروهای حاف��ظ صلح، تأکید ک��رد که این 
مسئله، تأثیر مثبتی بر ثبات مجدد منطقه حال داشته 
است. وی در پایان خاطر نشان کرد که موضع سازمان 
ملل در خصوص »جوالن اش��غالی س��وریه مش��خص 
اس��ت«. در همین راستا، »گئر پدرس��ون«،  فرستاده 
ویژه س��ازمان ملل متحد در امور س��وریه از حاکمیت 
دولت س��وریه بر بلندی های جوالن اشغالی دفاع کرد. 
خبر دیگ��ر اینکه رئیس جمهور آمری��کا در نامه ای به 
کنگره، موافقت ۱۰۰ درصدی خود را با حضور بخشی 

از نیرو های این کشور در سوریه اعالم کرد.

نیمچهگزارش

مودیبهسوءاستفادهسیاسیمتهمشد
احزاب اپوزیس��یون هند از نخس��ت وزیر کشورش��ان بابت سیاس��ی  کردن 
نیروهای مس��لح و تالش برای موج سواری بر میهن پرستی و سوءاستفاده از آن 
برای پیروزی در انتخابات پارلمانی آتی و کس��ب دومین دور نخس��ت وزیری به 

شدت انتقاد کردند.
 تحرکات نارندرا مودی، نخست وزیر هند می تواند شرایط را که پس از حمله 
انتحاری ۱۴ فوریه در کش��میر هند که به گروه موسوم به "جیش محمد" مستقر در 
پاکستان نسبت داده می شود، بحرانی کند. این حمله جان ۴۰ نیروی امنیتی را گرفت.   
نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد، احزاب اپوزیسیون با سوال از مدی درباره امنیت ملی 
به جای تمرکز بر مس��ائلی مثل کمبود ش��غل و نارضایتی کشاورزان احتماال دچار خطا 
می ش��وند. رای دهندگان نگرانند که این مسائل باعث شده باشد که حزب مودی موسوم 

به بهاراتیا جاناتا در سه انتخابات ایالتی اواخر سال گذشته شکست بخورد.

شبه قاره 
هیچکسنمیتواندصلحرادرونزوئالبرهمبزند

رئیس جمهور ونزوئال ضمن انتقاد از مداخالت خارجی در امور کش��ورش بر 
برقراری صلح تاکید و نس��بت به آین��ده ابراز خوش بینی کرد.  نیکالس مادورو، 
اعالم کرد کش��ورش با قدرتمندترین امپریالیس��م 2۰۰ س��ال گذش��ته روبه رو 

است.
مادورو در مراسم بزرگداشت هوگو چاوز، رئیس جمهور فقید ونزوئال گفت: ما 
با قویترین امپریالیسم در 2۰۰ سال گذشته، با حمله اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، 
با تهاجم داخلی، با خرابکاری، با تالش هایی برای از بین بردن زندگی کش��ورمان مواجه 
هس��تیم. رئیس جمهور ونزوئال افزود: هیچکس و هیچ چیز نمی تواند صلح را در ونزوئال 
بر هم بزند، نه تجاوز خارجی و نه تجاوز داخلی. در ادامه این سخنان مادورو یادآور شد: 
همانط��ور که ب��ه ارتش گفتم زمانی که آن ها از مرز های ما، از سرنوش��ت ما دفاع کنند 

هیچکس و هیچ چیزی نمی تواند صلح را در کشور ما بر هم بزند.

یکای التین آمر
تبعاتمنفیبحرانخاورمیانهبرایروسیه

رئیس جمهور روس��یه در جمع مس��ئوالن دس��تگاه امنیتی این کش��ور به 
تاثیرات منفی بحرانهای خاورمیانه بر اوضاع امنیتی کشورش پرداخت. والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با مسئوالن دستگاه امنیتی روسیه گفت: 
خاورمیانه همچنان مرتعی برای گروههای تروریس��تی اس��ت که این بر اوضاع 

امنیتی روسیه تأثیر منفی می گذارد.
وی افزود: اوضاع در خاورمیانه و برخی مناطق دیگر هنوز پیچیده و بحرانی است 
از این رو به این موضوع می پردازم که بر ما تأثیر گذار اس��ت. کانون های خش��ونت و بی 
ثبات��ی هنوز وجود دارند که این زمینه فعالیت گروههای تروریس��تی به ویژه در اراضی 
روسیه را فراهم می آورد. رئیس جمهور روسیه بیان کرد: روسیه در راستای اقدام محکم 
در زمینه مبارزه با تروریس��م با همه کش��ورها صرف نظر از روابط با آنها، حرکت خواهد 

کرد. تقویت همکاری و هماهنگی تالش ها با همکاران خارجی ضروری است.
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یکا چشم دیدن نجبا را ندارد آمر
علی تتماج 

آمری��کا این روزها در حالی ادعای همراهی با عراق س��ر 
می دهد و نیروهای نظامی اش در این کشور در حال افزایش 
اس��ت که اقدامات قابل تاملی در قبال ارکان امنیتی و نظامی 
این کش��ور صورت می دهد. منابع خبری اعالم کردند وزارت 
خزانه داری آمریکا جنبش مقاومت اس��المی النجباء عراق را 
به لیس��ت تروریس��م اضافه کرد. این رفتار آمریکا چند نکته 
قابل توج��ه دارد. این اقدام آمریکا تحریم عراق اس��ت که با 
دخالت در امور داخلی این کش��ور ص��ورت می گیرد چرا که 

نجبا بخش��ی از نیروهای مسلح عراق در برابر تروریسم است 
که ماهیت قانونی دارد لذا اقدام آمریکا هیچ توجیهی نداشته 
و در اصل آمریکا با این اقدام ارتش عراق را تروریست معرفی 
کرده اس��ت. آمریکا در حالی نجبا را تروریس��م معرفی کرده 
که جهانیان اذعان دارند نجبا در کنار سایر گروه های مردمی 
و ارت��ش عراق، مبارزان با تروریس��م و مح��ور امنیت عراق و 
منطقه هس��تند. بر این اساس آمریکا با تحریم نجبا به دنبال 
باج خواهی از عراق است و تروریسم صرفا یک بهانه است. در 
این میان باید توجه داشت نجبا توانسته امنیت را تا مرزهای 
س��وریه گس��ترش دهد در حالی که آمریکا ب��ه دنبال ایجاد 
پایگاه برای داعش در مرزهای دو کشور است. آمریکا با ادعای 
تروریستی بودن نجبا به دنبال توجیه بمباران مرزهای عراق و 

سوریه جهت ایجاد منطقه امن برای تروریست ها است. 
در همی��ن حال با توج��ه به نقش نیروه��ای مردمی در 

امنی��ت عراق، می ت��وان گفت که آمریکا با اق��دام علیه نجبا 
و نیروهای مردمی عراق به دنبال تضعیف امنیتی این کش��ور 
است تا به بهانه امنیت حضور نظامی در عراق را توجیه کند. 
اس��تفاده آمریکا از بمب های فسفری برای بمباران مرز عراق 
و س��وریه ماهیت تروریس��تی آمریکا را نش��ان می دهد که با 
س��الح کش��تار جمعی به دنبال نسل کشی در این کشورها و 
نیز ایجاد حوزه امن برای تروریس��ت ها اس��ت جنایات آمریکا 
در اردوگاه الرکبان س��وریه گواهی بر ماهیت تروریستی این 
کش��ور اس��ت در حالی که همگان اذعان دارند که گروه های 
مردم��ی همچون نجبا هم��واره در خدمت به مردم و آوارگان 
بوده اند بر این اس��اس می توان گفت که دلیل خش��م آمریکا 
از نجبا و گروه های مردمی اس��تقالل و آزاد مردی آنان است 
و ادع��ای تحریم به خاطر رابطه با ای��ران صرفا بهانه ای برای 
توجیه اقدامات ضد انس��انی آمریکاست تحریم نجبا در حالی 

صورت می گیرد که اخیرا انگلیس نیز حز ب اهلل را در لیست 
تروریس��م قرار داده و این نشانگر همگرایی آمریکا و انگلیس 
علیه امنیت منطقه اس��ت. آمریکا به دنبال استمرار بحران در 
منطقه اس��ت بویژه اینکه از رویکرد مس��تقل کشوری مانند 
عراق در معادالت منطقه ابراز نارضایتی کرده و آن را مغایر با 
س��لطه گری خود می داند. در همین حال باید در نظر داشت 
آمری��کا با تحریم گ��روه های مردمی به دنب��ال انتقام گیری 
از عراق به دلیل عدم حضور در نشس��ت ورش��و و مخالفت با 

سازش با رژیم صهیونیستی است.
با توجه به آنچه ذکر ش��د می توان گفت که اقدام آمریکا 
ادامه سیاس��ت بحران سازی علیه عراق و منطقه و حمایت از 
تروریس��م اس��ت که بعد دیگری از ماهیت ضد بشری آمریکا 
را آش��کار می س��ازد و خود س��ندی بر حقانی��ت مواضع ضد 

آمریکایی مردم و دولتمردان عراق است. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه ب��ا اس��تمرار تجاوز گ�زارش  همزمان 
ائتالف سعودی به یمن، وزارت بهداشت یمن اعالم 
کرد که بیماران در ش��هر »الدریهمی« در اس��تان 
»الحدی��ده« با مرگ دس��ت و پنجه نرم می کنند 
و مس��ئولیت این اوضاع بر عه��ده ائتالف متجاوز 

سعودی است.
در ادام��ه این بیانیه آمده اس��ت: ادامه یافتن 
تجاوزات ائتالف س��عودی و محاصره ظالمانه این 
ش��هر باعث وخیم تر شدن اوضاع بیماران و شرایط 
بهداش��تی مردم شده اس��ت. در این بیانیه تاکید 
شده است: صدها تن از بیماران در شهر الدریهمی 
در استان الحدیده از نبود دارو و تجهیزات پزشکی 

رنج برده و با مرگ دست و پنجه نرم می کنند.
این وزارتخانه خواهان اقدام فوری برای نجات 
بیماران از طریق رساندن دارو و تجهیزات پزشکی 
و یا رساندن بیماران به بیمارستان های استان های 
الحدی��ده و صنعاء و إب ش��د. خب��ر دیگر از یمن 
آنک��ه رئیس کمیته عالی انقالب یمن تاکید کرد : 
سازمان ملل مسئول هر نقصی در اجرای توافقنامه 

استکهلم است.
محمد علی الحوثی با انتشار مطلبی در صفحه 
شخصی اش در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت : بند 
بازرسی و راس��تی آزمایی که بنادر الحدیده، راس 
عیسی و الصلیف را مشخص کرده است، هشتمین 
بخ��ش از توافقنامه اس��تکهلم اس��ت. این بند هر 
ن��وع توجیهی را ب��رای حضور نیروه��ای متجاوز 

آمریکایی- انگلیسی- سعودی - اماراتی زیر سوال 
می برد. الحوثی س��ازمان ملل و شورای امنیت را 
مسئول هر نوع خللی در اجرای توافقنامه استکهلم 
دانس��ت و افزود : رسانه های کشورهای متجاوز به 
دنبال فریبکاری هستند و سعی دارند جلوه دهند 
که مدافعان کشور، در بند هشتم، درباره حاکمیت 

ملی کش��ور امتیاز داده اند. این بند مانع از هر نوع 
تفسیر اشتباه درباره توافقنامه صلح سوئد می شود 
و اجازه اش��غالگری آمری��کا و متحدانش را در این 

بنادر مانند بندر عدن نمی دهد.
الزم به ذکر است در واکنش به جنایات ائتالف 
س��عودی، ارتش یمن مواضع سعودی در جیزان را 

به وس��یله موشک بالستیک »زلزال ۱« هدف قرار 
داد. طبق اعالم رس��انه های عربی، یگان موش��کی 
ارتش یمن به وس��یله موش��ک بالستیک زلزال ۱ 
مواضع س��عودی در جبل قیس واقع در جیزان را 
هدف قرار دادند. این در حالی اس��ت که پیش��تر 
نیز نیروهای یمنی با شلیک موشک های بالستیک 

مواضع سعودی را در هم کوبیده اند.
در همین حال از ابتدای هفته جاری شهرهای 
جن��وب یم��ن ش��اهد دور جدی��دی از اعتراضات 
مردم��ی علیه نیروه��ای اماراتی و ش��به نظامیان 
وابس��ته به این کش��ور اس��ت و این  بار پای تجاوز 
به یک کودک به میان آمده اس��ت. تجاوز جنسی 
نیروهای وابس��ته به امارات در ش��هر »المعال« در 
جنوب یمن به یک کودک، سپس به رگبار بستن 
تنه��ا ش��اهد این جنای��ت، کافی بود تا ب��ار دیگر 
مردم ش��هرهای جنوبی یمن ب��ه خیابان ها بیایند. 
روز شنبه گذش��ته شبه نظامیان وابسته به امارات، 
»رأف��ت ذنبع« ج��وان اهل »معال« و تنها ش��اهد 
تج��اوز به کودکی به نام »میس��ی« را که توس��ط 
همین ش��به نظامیان ص��ورت گرفته ب��ود، مقابل 

خانه اش به رگبار بستند.
 تظاهرات که از ش��هر معال آغاز ش��ده بود به 
ش��هرهای عدن و شبوه و دیگر ش��هرهای استان 

عدن نیز کشیده شده است.
در شهرهای »المنصوره«، »انماء« و »الشعب« 
اعتراضات بس��یار وسیع است و معترضان اقدام به 
بس��تن راهها و آتش زدن الس��تیک ها و ممانعت 

از عب��ور و مرور نیروهای امنیتی کردند. ش��اهدان 
عینی به روزنامه العربی الجدید گفتند که در شهر 
»انماء« معترضان مسیر خودروی شبه نظامیان را 

بسته و آن ها را مجبور به بازگشت کردند.
فع��االن جنوب یم��ن معتقدند که این ش��به 
نظامی��ان ک��ه اخیرا در ش��هرهای جنوب��ی دیده 
می ش��وند، وابس��ته به ام��ارات هس��تند و خود را 
به دولت محلی ]وابس��ته به عربس��تان س��عودی[ 
پاسخگو نمی دانند. به نوش��ته پایگاه یمنی وطن، 
»بدر کلش��اب المه��ری« معاون اس��تاندار عدن، 
پی��ش از این گفته بود که ای��ن نیروها قصد ایجاد 
درگیری و آشوب را دارند و باید محاکمه شوند. بنا 
بر این گزارش، رهبران محلی در استان »المهره« 
)ش��رق یمن( بارها هش��دار داده اند که این نیروها 
تالش دارند با حمایت امارات، یک شواری انتقالی 

تشکیل دهند.
ترور علمای دینی و امامان جماعت مس��اجد 
که به جریان اخوان المس��لمین وابس��ته هس��تند 
نیز ه��ر از گاهی در ش��هرهای جنوبی یمن اتفاق 
می افتد. »علی الجبیری« از رهبران جنوب یمن و 
عض��و کمیته گفت و گوهای ملی یمنی، نیز در یک 
گفت و گوی مطبوعاتی گفت که نیروهای وابسته به 
ام��ارات تا کنون ۳2 عالم دینی را ترور کرده اند. او 
همچنین فاش کرد که امارات یک فرمانده داعشی 
به نام »ابوبکر الذخری« را از عراق به یمن آورده تا 
با ایجاد آشوب، بهانه الزم را در اختیار امارات برای 

باقی ماندن در یمن را به وجود آورد.

جنایات ائتالف آمریکایی در یمن همچنان قربانی می گیرد

مبارزه بیماران یمنی با مرگ 

 اجرای ابعاد جدید جنگ روانی آمریکا 
 علیه بسیج مردمی عراق 

تحریم نجبا
اق��دام آمریکا در ق��رار دادن  گروه مردمی نجبا در لیس��ت مق���اوم�ت
تروریس��تی با محکومیت گسترده عراقی ها مواجه 
ش��د و همگان تاکید کردند جن��گ روانی آمریکا 

علیه عراق محکوم به شکست است. 
وزارت خزان��ه داری آمریکا سه ش��نبه جنبش 
مقاومت اسالمی النجباء عراق را به لیست تروریسم 
اضاف��ه کرد.این نهاد آمریکای��ی در بیانیه خود در 
این خصوص اع��الم کرده که هدفش از این اقدام، 
منع استفاده این جنبش و رهبر آن از منابع مالی 
جهت »برنامه ریزی حمالت تروریس��تی و اجرای 

آن« اعالم شده اس��ت. وزارت خزانه داری آمریکا 
ادع��ا کرد که »اکرم الکعب��ی« دبیر کل نجباء این 
جنبش را با حمایت ایران در سال 2۰۱۳ تشکیل 

داده و توسط دولت عراق تأمین مالی می شود.
بعد از اعالم این تصمیم، »نصر الشمری« معاون 
دبیر کل النجباء اعالم کرد که »ما در ]جنبش[ مقاومت 
اسالمی، افتخار می کنیم که همیشه در سنگر مقابله 
با تروریس��م آمریکایی علیه ملتهای مستضعف قرار 
داریم«. الشمری به پایگاه خبری »بغداد الیوم« گفت 
که »ما کسانی هستیم که با اشغالگری تروریستی و 
ویران کننده عراق و تروریس��م القاعده و داعشی آنها 
)آمری��کا( مقابله می کنیم«. جنب��ش »عصائب اهل 
الحق« عراق نیز ضمن محکوم کردن این اقدام آمریکا، 
تأکید کرد که استانداردهای آمریکا درباره تروریسم، 

نادرست و در بسیاری موارد معکوس است.
این جنبش اعالم کرد که هر کس با تروریسم 

مقابله کند، با داعش بجنگد و جانفش��انی کند، از 
نظر دولت آمریکا تروریس��م اس��ت، ولی هر کس 
که مانن��د آل س��عود و رژیم صهیونیس��تی افراد 
غیر نظامی را بکش��د، دوس��ت و همپیمان آن به 
ش��مار می رود. اه��ل الحق تأکید ک��رد که چنین 
تصمیم هایی فرزندان مقاومت را نخواهد ترس��اند 
و فقط بر پایمردی و عزم آنان برای مقابله با ظلم، 
طغیانگری و دفاع از عدالت و مستضعفان و مقابله 
با تمام کسانی خواهد افزاد که خواستار ضربه زدن 
به خاک، ملت و مقدس��ات عراق هستند. دبیر کل 
نجب��اء پی��ش از این و در 2۶ ش��هریور ۱۳۸۷ در 
لیس��ت تحریم  آمریکا قرار گرفت��ه بود و در بیانیه 

جدید دیگر اسامی یا القاب او اضافه شده است.
جنبش النجباء عراق یکی از زیرمجموعه های 
الحش��د الشعبی عراق است که در پی فتوای جهاد 
کفای��ی مرجعیت عراق، برای مب��ارزه با گروه های 

تروریستی در سال 2۰۱۴ در عراق، تشکیل شد و 
در مبارزه با گروه تروریستی داعش در عراق نقش 
محوری ایفا کرد اما آمریکا آن را به بهانه »اقدامات 

تروریستی« تحریم کرده است.
همچنین »س��ید هاشم الموسوی« سخنگوی 
رسمی مقاومت اس��المی الُنَجباء به تصمیم دولت 
آمریکا مبنی بر تروریستی اعالم کردن این جنبش 
واکنش نش��ان داد. الموس��وی تأکید کرد که این 
مسئله صرفا اقدامی در راستای جنگ روانی است 
و »ما هیچ منافع اقتصادی و مالی نداریم تا امریکا 

بخواهد آن را تحریم کند«. 
وبسایت اطالع رسانی جنبش النجباء به نقل از 
الموسوی گزارش داد که »دارایی ما جان فشانی های 
گس��ترده ای اس��ت که هیچ قدرتی نمی تواند آن را 
مصادره کند«. این مس��ئول النجباء استانداردهای 
دوگان��ه امریکایی را ب��ه باد انتقاد گرف��ت و گفت: 

»قانونی که از قاتالن مردم و کسانی حمایت می کند 
که با اّره به قتل در کنس��ولگری ها می پردازند، هیچ 
ارزشی ندارد و زیر پای مجاهدان لگدمال می شود«. 
س��خنگوی النجباء افزود: »آمریکا مش��روعیت 
متهم کردن ما به تروریس��م را ندارد و تصور اینکه 
بتواند اراده خ��ود را بر ملت ها تحمیل کند، خیالی 
خام بیش نیست«.الزم به ذکر است نماینده ائتالف 
الفت��ح در پارلم��ان عراق تأکید کرد ک��ه نیروهای 
آمریکایی به صورت غیر قانونی در عراق حضور دارند 
و پارلم��ان نیز به صورت جدی در پی بیرون راندن 
این نیروهاس��ت. آمریکا در حالی با ادعای تروریسم 
به تحریم نجبا پرداخته که خود بزرگترین تروریسم 
دولتی را رقم می زند چنانکه قرار بود شش کاروان 
از اتوبوس های سوریه وارد اردوگاه الرکبان شوند تا 
آوارگان را انتقال دهند که کارشکنی آمریکایی ها باز 

هم مانع انجام این عملیات شد.

مجتهد افش��اگر اسرار خاندان سعودی  آس�یا گفت: ش��اه عربستان سعودی به سبب غ�رب 
اختالل حواس در تصمیم گیری های کشور نقشی ندارد.

 مجتهد در توییتی نوش��ت: »پادش��اه )عربستان( دچار 
زوال عقل شده است و نمی تواند در هیچ تصمیمی مشارکت 
داش��ته باش��د. وی نمی تواند هیچ موضوع جدیدی را بیش 
از پن��ج دقیقه به یاد آورد و از تصمیم های اخیر پس��ر خود 
اطالعی ندارد و نمی تواند به آن اعتراضی کند. وی همچنین 
از حمله ای که علیه آل س��عود, تجار و شیوخ قبایل صورت 
می گیرد اطالع ندارد. ملک سلمان از )قتل( خاشقجی مطلع 
شد اما کامال این موضوع را فراموش کرد. هر گزارش یا خبری 

درباره نقش پادشاه در تصمیم گیری, دروغ محض است.«
در ای��ن میان یک روزنامه انگلیس��ی از بروز اختالفات 
فزاینده میان پادش��اه عربستان س��عودی و ولیعهدش خبر 
داد و نوش��ت ک��ه این تنش در زمان س��فر ملک س��لمان 
به مصر علنی ش��ده اس��ت. روزنامه انگلیس��ی گاردین، در 
گزارشی فاش کرد که نشانه های فزاینده ای از شکاف بالقوه 
بی ثبات کننده میان »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه سعودی 
و ولیعهدش »محمد بن سلمان« وجود دارد. گاردین افزود، 
ملک سلمان) ۸۳ ساله( و ولیعهدش طی هفته های اخیر بر 
سر پاره ای از مس��ائل مهم سیاسی از جمله جنگ در یمن 
اختالف پیدا کرده اند. گفته می شود نگرانی ها در این باره، از 
زمان کش��ته شدن »جمال خاشقجی« روزنامه نگار سعودی 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت به ویژه اینکه س��ازمان اطالعات 

مرکزی آمریکا) س��یا( نیز تایید کرده اس��ت که ش��اهزاده 
محمد دستور این قتل را صادر کرده است.

این تنش ها به شکل فزاینده ای زمانی به اوج رسید که 
ملک سلمان در اواخر ماه فوریه گذشته به مصر سفر کرد و 
از مش��اورانش هشدارهایی مبنی بر احتمال اقدام علیه او و 
امکان تهدید در جریان س��فرش، دریافت کرد. این روزنامه 
انگلیس��ی در ادامه اف��زود، اطرافیان ملک س��لمان نگرانی 
ش��دیدی درباره تهدید احتمالی علیه قدرت او ابراز کردند 
به نحوی که یک تیم امنیتی جدیدی متشکل از ۳۰ محافظ 
وفادار به ش��اه با نظارت وزارت کشور عربستان انتخاب شد 
تا ملک س��لمان را به جای محافظان قدیمی اش در جریان 
س��فر به مصر همراهی کند. گاردی��ن به نقل از یک منبعی 
تصری��ح کرد، این اقدام در چارچوب پاس��خ ف��وری درباره 
برخی نگرانی های اطرافیان ملک سلمان از محافظانی اتخاذ 

شد که به شاهزاده محمد بن سلمان وفادار هستند.
در این میان ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل متحد 
در نشس��ت ام��روز ، به عربس��تان س��عودی آزادی فعاالن 
بازداشت ش��ده و همکاری در پرون��ده تحقیقات درخصوص 
قتل روزنامه نگار منتقد این کش��ور را مط��رح خواهد کرد. 
دیپلمات ها و فعاالن حقوق بش��ر اعالم کردند کش��ورهای 
اروپایی هفته جاری از عربس��تان سعودی خواهند خواست 
فع��االن بازداش��تی را آزاد و با تحقیقات س��ازمان ملل در 
خص��وص قتل »جم��ال خاش��قجی« روزنامه ن��گار منتقد 

همکاری کند. 

ابعاد جدید اختالل حواس پادشاه بیمار
در اقدامی که بدعت��ی خطرناک برای  لش صل��ح و امنیت جهانی اس��ت، نماینده چ�����ا
وی��ژه رئیس جمه��ور آمری��کا در امور ونزوئ��ال تهدید کرد، 
واش��نگتن احتم��اال اف��راد و طرفه��ای ثالثی که ب��ا تغییر 

حکومت در ونزوئال مخالف هستند را تحریم خواهد کرد.
در شرایطی که اکثریت جامعه جهانی از ریاست جمهوری 
»نیکالس م��ادورو« در ونزوئال حمایت م��ی کنند، »الیوت 
آبرامز« نماینده ویژه رئیس جمه��ور آمریکا در امور ونزوئال 
گفت که طرفهای س��ومی ک��ه از تغییر دول��ت در ونزوئال 
حمایت نمی کنند، احتماال تحریم خواهند شد.  آبرامز گفت 
که واش��نگتن خود را به اعمال تحری��م علیه دولت مادورو 
محدود نخواهد نکرد بلکه کسانی که از او حمایت می کنند 

هم تحریم می شوند.
وی در جریان کنفرانس��ی خبری گف��ت: »تحریم های 
ثانویه، )اقدامی اس��ت( که می تواند اجرا شود.« وی هشدار 
داد ک��ه این اقدام ب��ه رفتار دول��ت ونزوئ��ال در درازمدت 
بس��تگی خواه��د داش��ت. آبرام��ز  در عین ح��ال مداخله 
نظام��ی کش��ورش در ونزوئال را رد کرده اس��ت.وی در این 
مورد گفت: »همه گزینه ها روی میز اس��ت اما تمایل داریم 
فعال از گزینه های اقتص��ادی و دیپلماتیک و دیگر اقدامات 
مناس��ب اس��تفاده کنیم.« پیش��تر، »جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، کاراکاس و پیونگ یانگ را 
به تحریم هایی ش��دیدتر تهدید کرده بود. بولتون گفت پس 
از نشس��ت دوجانبه »کیم جونگ اون« رهبر کره ش��مالی و 

»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، واش��نگتن به دنبال 
این است که ببیند آیا »پیونگ یانگ« متعهد به لغو »برنامه 
س��الح های اتمی و هرآن چه که با آن مرتبط است« بوده یا 
خیر. او اضافه کرد: »اگر آن ها تمایلی به این کار ندارند، فکر 
می کنم ]موضع[ رئیس جمهور ترامپ بس��یار روش��ن بود... 
آن ه��ا از تحریم ه��ای اقتصادی خردکنن��ده ای که بر آن ها 
اعم��ال کرده ایم خالص نمی ش��وند و درواقع آن تحریم ها 

را افزایش خواهیم داد«.
این تهدیدات بولتون در حالی منتشر شد که دو اتاق فکر 
آمریکایی و خبرگ��زاری »یون هاپ« کره جنوبی اعالم کردند 
کره ش��مالی در حال بازس��ازی بخش��ی از یک پایگاه پرتاب 
موش��ک است که پس از دیدار اول کیم با ترامپ به وی قول 
داده ب��ود آن را تخریب خواهد ک��رد. مذاکرات کیم و ترامپ 
روزه��ای 2۷-2۸ فوریه در ویتنام انجام ش��د اما نیمه کاره و 
بدون نتیجه  پایان یافت. به گزارش اتاق فکر »استیمس��ون« 
در واشنگتن، ساختمان این پایگاه بین ۱۶ فوریه تا 2 مارس 
بازسازی شده است. بولتون درباره دولت ونزوئال نیز تهدیداتی 
را عنوان کرد: »ما به دنبال تحریم های جدید هستیم، اقداماتی 
جدید برای تنگ کردن عرصه برای فعالیت های مالی مادورو، 
تا جلوی پولی که برای ماندن در قدرت الزم دارند بگیریم«. 
بولتون در حالی این سخنان را اعالم کرد که »خوان گوایدو« 
رئیس جمه��ور خودخوانده ونزوئال که تحت حمایت آش��کار 
آمری��کا ق��رار دارد، روز دوش��نبه بدون هیچ دس��تاوردی از 

سفرهای خارجی خود به »کاراکاس« برگشت.

بدعت خطرناک آمریکا در ونزوئال 


