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الجزای�ر: همزمان با ش��دت گرفتن تظاهرات در 
الجزایر، ارتش این کش��ور در دومین پیام خود خطاب 
ب��ه مردم، بر وحدت ملت و ارت��ش تأکید کرد. ارتش 
الجزای��ر در پیامی به ملت این کش��ور تأکید کرد که 
»ملت و ارتش متعلق به یک وطن واحد هس��تند که 
جایگزینی برای آن نیس��ت«. ارت��ش در این بیانیه با 
اشاره به وابستگی ملت و ارتش به یکدیگر آورده است 
که سرنوش��ت این دو به یکدیگر گره خورده و دیدگاه 

مشترکی برای آینده دارند.

آفریقای جنوبی: رئیس جمهوری آفریقای جنوبی 
اعالم کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته تا سطح 
نمایندگی دیپلماتیک خود در س��رزمین های اشغالی 
را کاهش دهد. س��یریل رامافوس��ا، رئی��س جمهوری 
آفریق��ای جنوبی اعالم کرد که دولت کش��ورش بنا بر 
توصیه های کنفرانس ملی حزب کنگره ملی این کشور 
در سال گذشته میالدی تصمیم دارد سطح نمایندگی 

دیپلماتیک خود نزد تل آویو را کاهش دهد.

روس�یه: »مول��ود چاووش اوغلو« وزی��ر خارجه 
ترکیه و »س��رگئی الوروف« همتای روس��ی او هفته 
جاری برای گفت وگو درباره پاره ای از مسائل دوجانبه 
و منطقه ای در مسکو دیدار می کنند. »ماریا زاخارووا« 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه با اع��الم این خبر 
گفت این دو قرار اس��ت مقدمات برای نشس��ت گروه 
استراتژیک برنامه ریزی مشترک ترکیه-روسیه، که ماه 
آوریل 2019 در مسکو برگزار می شوند، فراهم کنند.

ک�ره ش�مالی: رس��انه های آمریکایی ب��ه دنبال 
شکست نشست »کیم جونگ اون« و »دونالد ترامپ« 
در ویتنام، با انتشار تصاویری ماهواره ای ادعا کردند که 
کره شمالی در حال آماده شدن برای پرتاب موشک یا 
ماهواره اس��ت. بعد از ادعای اخیر مقام های اطالعاتی 
کره جنوبی درباره بازس��ازی یک سایت موشکی کره 
شمالی حاال رس��انه های آمریکایی هم مدعی شده اند 
که تصاویر ماهواره ای از تدارک و آمادگی پیونگ یانگ 
برای پرتاب ماهواره یا شلیک موشک در آینده نزدیک 

حکایت دارد.

هن�د: هن��د ب��ا پرداخ��ت 3 میلی��ارد دالر یک 
زیردریایی  از روس��یه اجاره می کن��د و مذاکره در این 
زمین��ه از س��ال 2013 آغاز ش��ده اس��ت. زیردریایی 
هسته ای روسیه که مجهز به تکنولوژی روز دنیا است 
تا سال 2025 در اختیار هند خواهد بود. این سومین 
زیردریایی هسته ای روسیه است که توسط هند اجاره 
می ش��ود و قبل از این نیز یک زیردریایی روس��ی در 
سال 1988 برای مدت 3 سال و در سال 2012 برای 

مدت 10 سال اجاره شده بود.

ذرهبین

هزینه تراشی آمریکایی 
در ادامه هزینه سازی نظامی برای سایر کشورها، 
دول��ت آمری��کا درصدد تامی��ن بخش بیش��تر هزینه 
نیروهایش در کش��ورهای خارجی از سوی کشورهای 

میزبان است.
روزنامه ژاپن تودی به نقل از ش��ماری از مقامات 
آمریکایی نوشت، کاخ س��فید از وزارت دفاع خواست 
تا هزینه حضور نیروهای آمریکایی در س��ایر کشورها 
و سهم مش��ارکت کش��ورهای میزبان را برآورد کند. 
دونال��د ترامپ، رئیس جمه��وری آمریکا، کارزار علنی 
را ب��رای واداش��تن کش��ورهای عضو س��ازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی)ناتو( به هزینه کردن 2 درصد تولید 
ناخالص داخلی برای دفاع ش��روع کرده اس��ت. برخی 
متح��دان آمریکا در دو س��ال گذش��ته بودجه خود را 

افزایش دادند.
به گفته مقامات یاد ش��ده که خواس��تند نامشان 
فاش نش��ود، اطالعات جمع آوری ش��ده در نشست ها 
و مذاک��رات بعدی مطرح خواهد ش��د تا متحدان برای 
تامین هزینه س��ربازان آمریکایی در خاک ش��ان تحت 
فش��ار گذاشته ش��وند. گرت مارکیز، سخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریکا گفت، واداش��تن متحدان آمریکا به 
افزایش بودجه برای دفاع مش��ترک و تقسیم منصفانه 
هزینه ها، از اهداف دیرینه آمریکاست. آمریکا در بیشتر 
کشورهای عضو ناتو، پایگاه و سرباز دارد اما، تعداد این 
پایگاه ها و سربازان در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، 

ژاپن، ایتالیا، کویت، قطر و بحرین بیشتر است.
کره جنوبی و آمری��کا هفته پیش قراردادی امضا 
کردند که بر اس��اس آن، مش��ارکت مالی سئول برای 
تامی��ن هزینه های س��ربازان آمری��کا در کره جنوبی 
افزای��ش یافت. مذاک��ره کنندگان دو کش��ور پس از 
شکس��ت چندباره مذاکرات، س��رانجام کره جنوبی با 
تامین 924 میلیون دالر هزینه نیروهای آمریکایی در 
س��ال 2019 در کش��ورش موافقت کرد. سئول سال 
گذش��ته 830 میلیون دالر ب��ه تامین هزینه نیروهای 
آمریکایی اختص��اص داده بود. آمریکا حدود 28 هزار 

نیرو در کره جنوبی دارد.

نیمچهگزارش

آلمان درخواست آمریکا را رد کرد
صدراعظم آلمان با رد درخواست معاون رئیس جمهور آمریکا برای تنش زایی 
در کریم��ه، از اعزام کش��تی جنگی ب��ه دریای آزوف خودداری ک��رد. در ادامه 
تالش های ایاالت متحده برای دامن زدن به تنش ها بین اروپا و روسیه، »مایک 
پن��س« معاون رئیس جمهور آمریکا از آلمان درخواس��ت کرده بود که رزمایش 

دریایی در نزدیکی شبه جزیره کریمه برگزار کند.
مقامات مطلع که خواس��تند نامشان فاش نش��ود، می گویند در تاریخ 16 فوریه، 
پنس در حاش��یه کنفرانس امنیتی مونیخ، از »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان خواس��ته 
بود که کشتی های جنگی خود را از طریق کانال بین کریمه و روسیه به دریای »آزوف« 
بفرستد و به مسکو نشان دهد که قدرت های غربی تسلیم آنها نمی شوند. مرکل اما با رد 
کردن درخواس��ت پنس، مالحظاتی را به نقل از »پترو پروشنکو« رئیس جمهور اوکراین 

برای او بازگو کرد. 

سرخط
حزب کارگر به می رای نخواهد داد

رئیس حزب مخالف انگلیس اعالم کرد این حزب به توافقی درباره برگزیت 
که نخست وزیر این کشور خواستار آن است، رای نمی دهد.

جرم��ی کوربین، رئیس ح��زب کارگر انگلیس، گفت ای��ن حزب به توافقی 
که ترزا می ، نخس��ت وزیر این کش��ور، خواستار آن اس��ت رای نخواهد داد. وی 
تاکی��د کرد انگلیس بای��د حقوق خود را که از اتحادیه اروپا به دس��ت آورده بود 
حفظ کند. کوربین گفت: »ما روز سه ش��نبه آینده، توافق ترزا می )برگزیت( را تایید 
نخواهیم کرد. ما برای لغو هر گونه توافقی که مطرح می شود، رای خواهیم داد. بار دیگر 
پیشنهاد های خود را مطرح خواهیم کرد. پیشنهاد هایی که بر آن تاکید می کنیم عبارتند 
از اتحادیه گمرکی، دس��تیابی به بازار ها و حفظ حقوق��ی که انگلیس از اتحادیه اروپا به 
دس��ت آورده بود. این پیش��نهاد ها را به اتحادیه اروپا ارائه کردم و آن ها برای مذاکره و 

ادامه )همکاری(، زمینه خوبی دارند.«

قاره سبز
تفرقه افکنی میان لبنانی ها 

رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که معاون وزیر خارجه آمریکا که به تازگی 
به بیروت سفر کرده به دنبال تفرقه افکنی میان مردم این کشور و تحریک آنها 
علیه یکدیگر اس��ت. »نبیه بری« رئیس پارلمان لبنان در خصوص سفر »دیوید 
س��اترفیلد« معاون وزیر خارج��ه آمریکا به لبنان گفت: س��اترفیلد همچنان به 
دنبال تفرقه افکنی میان لبنانی ها و تحریک آنها علیه یکدیگر است. وی هم چنان 

به اقدامات تحریک آمیز خود علیه حزب اهلل ادامه می دهد.
بری تاکید کرد: به همین دلیل من با وی دیدار نکردم. ما پیشتر نیز بایکدیگر دیدار 
داش��ته و در خصوص تعیین مرزهای آبی لبنان به مش��کل برخوردیم.وی تصریح کرد: 
س��اترفیلد از منافع اس��رائیل دفاع می کند. س��اترفیلد به تازگی درسفری از پیش اعالم 
نش��ده به لبنان رفته بود. مردم و گروه های لبنانی بارها بر حمایت از حزب اهلل و روابط 

با ایران و مقاومت تاکید کرده اند. 
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یکا  بازی انگلیسی آمر
علی تتماج 

افلغانس��تان س��رزمینی  اس��ت که در طول نزدیک به دو 
دهه اخیر از کانون های اصلی تحوالت جهانی بوده اس��ت. از 
س��ال 2001 و پس از حوادث 11 سپتامبر، نیروهای نظامی 
نات��و و البت��ه با اولوی��ت آمریکا و انگلیس حض��ور نظامی در 
این کش��ور را رقم زده اند. در ادامه ای��ن روند در حالی گفته 
می ش��ود که آمریکا به دنبال کاهش نیروهایش در افغانستان 
اس��ت که منابع خبری اعالم کرده اند نیروهای ویژه انگلیس 

نقش��ی کلیدی در عملیات های ضد تروریستی در افغانستان 
ایفا خواهند ک��رد که در چارچوب برنامه های نظامی تضمین 
شده از سوی واشنگتن و به دنبال تصمیم دونالد ترامپ برای 

خروج نیروهای آمریکایی از این کشور جنگ زده است.
این اخبار در حالی منتش��ر می شود که بررسی کارنامه 18 
سال حضور نیروهای انگلیسی در افغانستان نکات قابل توجهی 
را آش��کار می س��ازد. این اقدام انگلیس ادامه اشغالگری است که 
دس��تاوردی جز بح��ران برای افغانس��تان ندارد چ��را که مردم 
افغانس��تان با این حضور مخالف بوده و تاکید دارند که نیروهای 
خارجی جز بحران س��ازی کارکردی برای کشورش��ان نداشته و 
نخواهند داش��ت.  گزارش ها نشان می دهد نیروهای انگلیسی از 
جمله در هلمند محور قاچاق مواد مخدر هستند و بر همین اساس 
نیز در این منطقه محلی امن برای طالبان ایجاد کرده اند. در همین 

حال انگلیس همواره از سیاست اختالف انداز و حکومت کن بهره 
گرفته و با همین سیاست مانع از وحدت افغان ها شده است. 

نکت��ه قابل توجه آنکه انگلیس نیز مانند آمریکا در حالی 
اقدام برای مبارزه با تروریس��م در افغانس��تان را سر می دهد 
که در عرصه منطقه رفتارهای قابل توجهی از س��وی انگلیس 
صورت می گیرد. این کش��ور از یک س��و ب��ه حمایت کامل از 
عربس��تان در کشتار یمن می پردازد و حمایت های تسلیحاتی 
و نظامی این کش��ور زمینه ساز کشتار هزاران انسان بی گناه 
در یمن شده است. از سوی دیگر انگلیس علیه مقاومت لبنان 
نیز که در مبارزه با تروریس��م و صهیونیس��ت ها نقش مهمی 
دارد اق��دام کرده و به تحریم آن پرداخته اس��ت. اقدامی که 
البته با مخالفت های جهانی با این اقدام مواجه ش��ده اس��ت 
چنانکه وزیر کش��ور آلمان گفته تصمیم انگلیس برای اضافه 

کردن شاخه سیاسی حزب اهلل لبنان به فهرست »سازمان  های 
تروریستی«، تأثیری بر مواضع برلین در این خصوص نخواهد 
داش��ت. در داین میان بسیاری تاکید دارند که اقدام انگلیس 
گام��ی ب��رای حمایت از داعش اس��ت که زمینه س��از ایجاد 

ابعادجدید بحران در این کشور خواهد شد. 
با توجه به این شرایط می توان گفت که حضور آمریکا و 
انگلیس در افغانستان نمی تواند دستاوردی برای مردم درد و 
رنج کش��یده افغان داشته باشد چنانکه در طول این 18 سال 
حضور نیروهای خارجی جز کشتار و بحران دستاوردی برای 
این کشور نداشته است.   راهکار پایان بحران افغانستان نه از 
جاده آمریکا که از طریق مذاکرات داخلی و نیز بهره گیری از 
ظرفیت کش��ورهایی مانند ایران است که همواره برای صلح و 

ثبات در منطقه تالش کرده اند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه  همزمان ب��ا اصرار دولتمردان گ�زارش 
فرانسه بر سرکوب اعتراضات مردمی، جلیقه زردها در 
هفدهمین شنبه اعتراض به سیاست های اقتصادی 
دولت فرانس��ه، بار دیگر در خیابان های این کشور 
دست به تجمع زدند و این درحالیست که یک هفته 

دیگر مهلت گفت وگوی ملی پایان می یابد.
 تع��دادی از جلیق��ه زردها که تع��داد آنها به 
زحمت به یکصد نفر می رس��ید قصد نصب برخی 
س��ازه ها در نزدیک��ی برج ایفل را داش��تند که با 
ورود پلیس متفرق ش��دند و پلیس تمام این سازه 
ها را از بین برد. این افراد همچنین س��عی در راه 
اندازی کمپینی در »ش��ان دو مارس«  داشتند که 
تجهیزات آنها از س��وی پلیس مصادره ش��د. یک 
شخصیت قدیمی جنبش جلیقه زردها در حالیکه 
معترضان خود را برای برگزاری هفدهمین ش��نبه 
اعتراضی آماده می کردند، گفت که این جنبش در 

حال تبدیل شدن به یک مضحکه است. 
وی ب��ه فران��س اینفو گفته جنب��ش نیازمند 
سازماندهی، تفکر و استراتژی است و تنها با تجمع 
در روزهای ش��نبه تغییری اتفاق نمی افتد. فرانس 
اینفو نوشت: در نخستین ساعت ها، برخی صداها 
نشان دهنده ناامیدی از جنبش جلیقه زردها است 
و ب��ر این باور اس��ت که حرکت ه��ای آنها ثمرات 
خود را نداش��ته است. ش��بکه تلویزیونی فرانسه 3 
نی��ز گزارش کرد ک��ه صدها نفر ام��روز در مقابل 
اوش��ان دو لونگنس در پا دو کاله تجمع کردند تا 

مانع دسترسی مردم به بازار شوند.
رئیس جمهوری فرانس��ه در 15 ژانویه 2019 

)24 دی امسال( که دو ماه از آغاز نخستین اعتراض 
های جلیقه زردها گذشته بود، با انتشار نامه  ای از 
مردم فرانس��ه دعوت کرد تا به منظور پایان دادن 
به اعتراض و تنش فراگیر در کشور در برنامه گفت 
وگوی ملی ش��رکت کنند. امانوئل ماکرون در این 
نامه سرگش��اده خطاب به مردم فرانسه، حدود 30 
مشکل اصلی کشور را در قالب چهار پرسش برای 
ش��هروندان فرانسوی مطرح کرد که این پرسش ها 

در مورد مالیات ها، س��اختار حکوم��ت و نهادهای 
همگانی، تغییرات زیست  محیطی و تقویت دوباره 
دموکراسی و حقوق ش��هروندی بود.پیشتر، دولت 
ماک��رون پیش از این با حذف مالیات بر س��وخت 
و برخی دیگر از مالیات ه��ای مورد اعتراض مردم 
و نی��ز افزایش حداقل دس��تمزد ماهان��ه به میزان 
صد ی��ورو در برابر مطالبات جلیق��ه  زردها اندکی 

عقب نشینی کرده بود.

روزنام��ه پاری��س نورمان��دی نیز با اش��اره به 
س��ازماندهی اق��دام ه��ای جلیقه زردها درش��هر 
نورمان��دی و لو هاور نوش��ت: برگزار کنندگان این 
روی��داد با عن��وان قانون 17: صدای زنان ش��نیده 
می ش��ود در فیس بوک، از دستیاران مهد کودک 
خواس��تند تا جلیقه های صورتی خود را بپوشند. 
همچنین از معترضان خواس��ته شده یک روسری 
بنف��ش برای محک��وم کردن نابرابری دس��تمزد و 

خشونت جنسیتی و جنسی بپوشند.
گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه نیز حاکیس��ت، 
به مناس��بت چه��ل و دومین س��الروز بین المللی 
حقوق زنان، 15هزار نفر از ش��هروندان فرانس��وی 
روز گذش��ته در شهرهای مختلف این کشور تجمع 
کردن��د تا ب��ه طور خ��اص نابرابری دس��تمزدها و 
خشونت مبتنی بر جنسیت را محکوم کنند. بدنبال 
تبعات شدید ناشی از به کارگیری سالح های فلش 
ب��ال در مواجهه پلیس با جلیق��ه زردها که منجر 
به زخمی ش��دن بیش از 2 ه��زار نفر از معترضان 
از ابتدای ش��روع اعتراض ها )17نوامبر 2018( تا 
هفته شانزدهم آن ش��د، کمیسر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گذشته خواستار 
تحقیق درباره استقاده پلیس فرانسه از سالح های 

مرگبار در سرکوب جلیقه زردها شد.

به نوشته لوفیگارو، بدنبال این هشدار سازمان 
ملل متحد، ش��هردار فالسبورگ در نامه ای دستور 
ممنوعیت اس��تفاده از فلش بال ها )LBD40( در 
جری��ان اعتراض های جلیق��ه زردها را صادر کرد. 
بر اس��اس آخرین آمار ارائه شده در روز پنجشنبه 
گذشته از س��وی »لوران نونه« معاون وزیر کشور 
فرانس��ه، نیروهای امنیتی فرانس��ه از آغاز جنبش 
جلیق��ه زردها تاکنون بی��ش از 13 هزار گلوله به 
سمت معترضان شلیک کرده و 83 پرونده تحقیق 
در این باره در دست انجام است.روزنامه فرانسوی 
»لوموند« از تصمیم قاطع معترضان سیاست های 
اقتصادی دولت پاریس موسوم به جنبش »جلیقه 
زرده��ا« برای بازگرداندن م��وج اعتراض ها به 17 

نوامبر سال 2018 خبر داد.
بر اساس این نظرسنجی که به سفارش روزنامه 
لوپوئن و رادیو بین المللی فرانسه انجام شده، فقط 
47 درصد پرسش شوندگان برای شرکت در طرح 
گفت و گوی ملی ماک��رون ابراز عالقه کرده اند و 
52 درص��د قصد ندارند در آن مش��ارکت کنند. بر 
همین اساس، میشل باشه کمیسر عالی حقوق بشر 
سازمان ملل متحد نیز چهارشنبه گذشته خواستار 
تحقیق درباره استقاده پلیس فرانسه از سالح های 
مرگب��ار در س��رکوب جلیقه زرد ها ش��ده و گفته 
بود: گزارش هایی مبنی بر استفاده نیروهای پلیس 
فرانس��ه از س��الح های نامتعارف در اعتراض های 
جلیقه زردها به کمیسیون عالی حقوق بشر رسیده 
اس��ت. از آغاز تظاهرات علیه دولت فرانسه تاکنون 
دستکم 2 هزار تظاهرکننده و یکهزار نیروی پلیس 

زخمی شده اند.

تظاهرات ضد سرمایه داری در فرانسه به هفدهمین شنبه رسید

عزم جلیقه زردها برای حفظ  آتش اعتراض 

ونزوئال میدان مناقشه 
چین با آمریکا 

تش��دید  ب��ا  همزم��ان  امور آمریکاي التین  در  آمری��کا  دخالت های 
داخلی ونزوئال، وزیر امور خارجه چین درخصوص 
وض��ع تحریم های جدی��د آمریکا علی��ه ونزوئال و 
دخالت در امور داخلی این کش��ور، به واش��نگتن 
هش��دار داد و گفت در تاریخ درس های روشنی در 
مورد دنبال ک��ردن مس��یرهای فاجعه آمیز وجود 

دارد.
»وان��گ ی��ی« وزیر ام��ور خارج��ه چین، در 
کنفرانس خبری ساالنه در حاشیه نشست پارلمان 
چین، در پاسخ به این سوال که آیا چین همچنان 
مادورو را به رسمیت می شناسد یا با مخالفان دولت 
در ارتباطی برقرار کرده اس��ت، تأکید کرد باید به 

ح��ق حاکمیت و اس��تقالل کش��ورهای آمریکای 
التین احترام گذاش��ت. وی اف��زود: »امور داخلی 
هر کش��وری باید توس��ط مردم همان کشور مورد 
تصمیم گیری ق��رار بگیرد. دخالت خارجی و وضع 
تحریم ها تنها وضعیت تنش را تشدید می کند و به 
ب��ه قانون جنگل اجازه می دهد بار دیگر خش��ونت 

به راه بیندازد«.
وانگ یی خطاب به کش��ورهای غربی هشدار 
داد: »ب��ه ق��در کافی در تاریخ چنی��ن درس هایی 
درس های��ی وج��ود دارد و هم��ان مس��یر قدیمی 
فاجعه ب��ار نباید دوب��اره دنبال ش��ود«. این حالی 
اس��ت که آمری��کا تهدید کرده ت��ور تحریم هایش 
علی��ه ونزوئ��ال را پهن ت��ر می کند. ای��ن تحریم ها 
شامل بانک هایی خواهد بود که از دولت »نیکالس 

مادورو« رئیس جمهور ونزوئال حمایت می کنند.
در طرف مقابل، وانگ یی اظهار داشت چین از 
گفت وگو بین م��ادور و مخالفانش حمایت می کند 

تا اطمین��ان یابد صلح و ثبات ب��رای مردم برقرار 
می ش��ود. او گف��ت پیوند می��ان چی��ن و ونزوئال 
انتخاب��ی صحی��ح برای هردو طرف و در راس��تای 
منافع طوالنی مدت اس��ت و نباید مورد »دخالت 
و نکوهش« قرار گیرد. چین طی یک دهه گذشته 
از طری��ق توافقات نفت در براب��ر وام، 50 میلیارد 
دالر به دول��ت ونزوئال کمک کرده اس��ت تا ازین 
طری��ق انرژی الزم برای اقتصاد سریع الرش��د خود 

را تأمین کند.
وان��گ ی��ی همچنی��ن حمای��ت پک��ن را از 
دادخواهی ش��رکت تکنولوژی چین��ی »هوآوی« 
از آمری��کا اعالم کرد. وی متذکر ش��د هوآوی بره 
س��اکتی نیس��ت که بتوانی��د آن را تکه تکه کنید. 
او گف��ت: »برای هر فرد منص��ف و بی طرفی کاماًل 
مش��خص است که اقدام اخیر بر علیه یک کمپانی 
مشخص و افراد چینی تنها موردی قضایی نیست 

بلکه فشار عمدی سیاسی است«.

آمریکا س��ال گذش��ه میالدی به خاطر آن چه 
دور زدن تحریم های ایران نامید، حکم بازداش��ت 
»من��گ وانژو« مدی��ر مالی ه��وآوی را صادر کرد. 
در پ��ی این حکم، کان��ادا وانژو را در س��فرش به 
این کش��ور بازداش��ت کرده و اعالم کرد وی را به 
آمریکا تحویل خواهد داد. همچنین برخی مقامات 
آمریکای��ی این ش��رکت را به جاسوس��ی از طریق 
تجهیزات الکترونیکی متهم کرده اس��ت که چین 
آن را ادعایی بی اساس می داند. در این میان وزارت 
خزانه داری آمریکا، یکی از وزیران دولت ونزوئال را 
به نقض تحریم و خروج از این کش��ور متهم کرد. 
آمریکا مدعی است » طارق زیدان العیسمی مداح« 
وزیر صنعت ونزوئال، تحریم های واش��نگتن مبنی 
بر ممنوعی��ت به کارگیری ش��رکت های آمریکایی 
ارائه دهن��ده پروازهای خصوصی را نقض کرده و با 

استفاده از آنها به روسیه سفر کرده است.
وزارت خزان��ه داری آمری��کا همچنین با متهم 

کردن دستیار العیسمی، قصد دارد حکم سی سال 
زندان برای آنها درخواس��ت کند.از حدود یک ماه 
قبل در ونزوئال، گوایدو که ریاست مجمع ملی این 
کش��ور را برعهده داش��ت، با حمایت ه��ای آمریکا 
ضم��ن به راه انداختن آش��وب ها و اعتراضاتی علیه 
دول��ت مادورو، خ��ود را رئیس جمه��ور موقت این 
کش��ور خواند و س��عی داش��ت علیه دولت قانونی 

ونزوئال کودتا کند.
دونالد ترام��پ«، رئیس جمه��وی آمریکا نیز 
به دنبال این اق��دام گوایدو، او را رئیس جمهوری 
قانونی به رس��میت شناخت و در مقابل »نیکالس 

مادورو« را رئیس جمهور غیرقانونی خواند.
همزم��ان با حمایت برخی کش��ورها از جمله 
آمریکا، کان��ادا، آلمان، برزی��ل و اروگوئه از تالش 
رئیس مجم��ع ملی ونزوئ��ال برای کودت��ا در این 
کشور، ترکیه، ایران، روسیه و مکزیک این اقدام را 

محکوم و از مادورو اعالم حمایت کردند.

مراسم سالگرد شهادت آیت اهلل حکیم  در حال��ی برگزار ش��د ک��ه گروه های مق���اوم�ت
عراق��ی بر وح��دت و یکپارچگ��ی در مقابله با تروریس��م و 

دشمنان یکپارچگی عراق از جمله آمریکا تاکید کردند. 
»ه��ادی العامری« رئی��س ائتالف »الفت��ح« عراق در 
مراس��م روز شهید عراقی که به مناس��بت سالگرد شهادت 
آیت اهلل س��ید محمدباقر حکیم برگزار می ش��ود، سخنرانی 
ک��رد. العامری تأکید ک��رد که آیت اهلل حکی��م برای عراق 
جانش��فانی کرد و وی را دارای عقید راس��خ و ثابت دانست. 
وی تصریح کرد که این رژیم از نظر بین المللی و منطقه ای 
تحت حمایت بود که با مقاومت مردم عراق س��رنگون شد. 
شبکه خبری »الغدیر« به نقل از العامری گزارش داد که در 
مس��یر حق ثابت قدم خواهد بود و به مسیر خود علیه همه 

چالشهایی ادامه خواهد داد که عراق با آن مواجه است.
همچنین نخس��ت وزیر عراق در پیامی به مناسبت روز 
ش��هید در این کش��ور برمبارزه با ظلم و اس��تبداد و جنگ 
با تروریس��م و خش��ونت تأکید ک��رد. ع��ادل عبدالمهدی، 
نخس��ت وزیر عراق در پیامی به مناسبت روز شهید عراقی و 
شانزدهمین سالگرد شهادت آیت اهلل شهید سید محمدباقر 
حکیم آورده اس��ت: در اول رجب 16 س��ال پیش تروریسم 
تکفیری آیت اهلل العظمی شهید سیدمحمدباقر حکیم قدس 

سره را ترور کرد.
 وی را در حال��ی ش��هید کردند که با زب��ان روزه پس 

از ادای نم��از جمع��ه در نجف اش��رف در کنار مرقد جدش 
امیرالمؤمنی��ن)ع( خ��ود را به خدایش س��پرده ب��ود. این 
زخم��ی عمی��ق و مصیبتی دردناک اس��ت. همچنین رهبر 
جریان حکمت ملی عراق در س��الگرد شهادت آیت اهلل سید 
محمدباقر حکیم گفت: جای خالی ش��هید محراب نه فقط 
در سطح شخصی یا خانوادگی یا منطقه ای که نیز در سطح 

عراق و جهان اسالم کاماًل حس می شود.
س��ید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، در 
مراس��م روز شهید عراقی که به مناس��بت سالگرد شهادت 
آیت اهلل س��ید محمدباقر حکیم برگزار می ش��ود، سخنرانی 
کرد. امس��ال نیز در اول رجب، در روز ش��هید عراقی دیدار 
ت��ازه کردیم، در س��پهر ش��هادت و ف��داکاری، این ارزش 
واالی انس��انی که ملت ع��راق آن را پیش��ه کرده اند و الگو 
و راهنم��ای همه ملت هایی ش��دند که در پی آزادی و دفاع 
از ارزش ها و اصول و خاک و ش��رافت خود هستند. در این 
س��پهر س��ترگ، چهره های ملی بزرگی ج��ای دارند که در 
رأس آنها ش��هیدان صدر و ش��هید محراب آیت اهلل عظمی 
س��یدمحمدباقر حکیم )ره( است. جای خالی شهید محراب 
نه فقط در س��طح شخصی یا خانوادگی یا منطقه ای که نیز 
در سطح عراق و جهان اسالم کاماًل حس می شود، زیرا او از 
معدود ش��خصیت های عراق بود که توانایی برقراری ارتباط 
با پیرامونیان را داش��ت، چه در سطح محلی، چه منطقه ای 

و چه بین المللی.

تاکید عراق بر مقاومت در روز شهید 
ائتالف عرب��ی تحت امر عربس��تان از  لش پنج س��ال پیش حمالتی را علیه یمن چ�����ا
آغاز کرده و در حالی که عربس��تان یا دیگر کشورهای عضو 
ائت��الف هنوز هزینه عملیات نظام��ی خود را در یمن اعالم 
نکرده ان��د، اما گزارش های بین المللی و منطقه خلیج فارس 
درب��اره ای��ن هزینه هنگفت ای��ن حمالت با اع��داد و ارقام 

متفاوتی منتشر می شود.
بر اس��اس گزارش تلویزیونی که شبکه سعودی العربیه 
دوم آوریل 2015 یعنی تنها پس از گذش��ت هش��ت روز از 
آغاز این حمله منتشر کرد، ارزیابی ها حاکی از آن است که 
عربس��تان احتماال 175 میلی��ون دالر در ماه برای حمالت 
هوای��ی به یمن با اس��تفاده از 100 هواپیما هزینه می کند. 
مجله فوربس آمریکا هم پس از گذش��ت ش��ش ماه از آغاز 
جن��گ یمن طی یک بررس��ی و با اعداد و ارق��ام متفاوتی 
نوشت، هزینه این ش��ش ماه حمالت به 725 میلیارد دالر 
رس��یده اس��ت، به عبارتی این جنگ ماهان��ه 120 میلیون 
دالر هزینه برداشته است. روزنامه الریاض نیز هزینه فعالیت 
جنگنده های س��عودی شرکت کرده در این جنگ را حدود 
230 میلی��ون دالر در م��اه تخمین زد که ش��امل فعالیت 
جنگنده ه��ا و مهمات مورد اس��تفاده، به��ای همه قطعات 
یدکی و غیر آن اس��ت. پای��گاه خبری دویچه وله آلمان نیز 
هزینه این جنگنده ه��ا را 175 میلیون دالر در ماه تخمین 

زد که تعداد آنها به 100 هواپیما می رسد.

در س��ایه این آمار ک��ه طبق آنها دس��تیابی به هزینه 
واقعی حمالت دشوار اس��ت، می توان عملیات عربستان در 
یمن را با دیگر عملیات نظامی مش��ابه مقایسه کرد که طی 
سال های اخیر رخ داده و هزینه آنها اعالم شده است. احمد 
العس��یری، سخنگوی نیروهای متجاوز در ماه مارس 2017 
تعداد پروازهای جنگنده های ائتالف در آسمان یمن را بیش 
از 90 ه��زار بار اعالم کرد. با تکیه بر این رقم، ائتالف عربی 
طی دو سال برای حمالت هوایی بین هفت میلیارد و 560 
میلی��ون دالر تا 9 میلیارد و 360 میلیون دالر هزینه کرده 
است. جنگ یمن عربستان را وادار کرده، هزینه نظامی خود 
را در س��ال 2015 تا 82.2 میلی��ارد دالر افزایش دهد. این 
درحالی اس��ت که در سال 2013، هزینه این جنگ تنها به 

59.6 میلیارد دالر می رسید.
عالوه بر کاهش ذخیره ارزی، سرعت بازگشت دولت این 
کشور طی س��ال های 2015 و 2016 به بازارهای وام گیری 
شتاب بیشتری گرفته است. وزارت دارایی ریاض در ماه اوت 
2017 بده��ی عمومی دول��ت را 91 میلیارد دالر، چک های 
دولت بین سپتامبر و اکتبر همین سال به ارزش 9.9 میلیارد 
دالر و اوراق قرض��ه آن را به ارزش 12.5 میلیارد دالر اعالم 
کرد و به این ترتیب میزان بدهی عربستان به 113.4 میلیارد 
دالر رس��ید. خبر دیگر از یمن آنکه یک منبع آگاه یمنی از 
لغو کنفرانس گروه ها و احزاب یمنی حامی دولت مس��تعفی 

یمن در قاهره بنا به درخواست امارات خبر داد.

ده ها میلیارد دالر، هزینه ریاض برای کشتار یمن


