سرخط

سعد الحریری به عربستان میرود

ارسال تسلیحات به عربستان ممکن نیست

برخی منابع اعالم کردند سعد الحریری ،نخستوزیر لبنان در نخستین سفر
رس��میاش پس از تش��کیل دولت به ریاض میرود و با ملک س��لمان و ولیعهد
سعودی دیدار و گفتگو خواهد کرد.
برخی منابع در ریاض به خبرگزاری آلمان گفتند س��عد الحریری ،نخس��ت
وزیر لبنان در نخستین سفر رسمی اش پس از تشکیل دولت به ریاض میرود و
در این س��فر دو روزه ،با ملک س��لمان و ولیعهد سعودی دیدار و گفتگو میکند .این
منابع افزودند الحریری در این سفر مسائل مهمی از جمله وضع داخلی لبنان را بررسی
خواهد کرد و محور گفت و گوهایش مس��ائل و مش��کالت اقتص��ادی لبنان خواهد بود.
س��عد الحریری ،نخست وزیر لبنان اخیرا اعالم کرد پس از تشکیل دولت در این کشور،
عربس��تان به آن کمک اقتصادی خواهد کرد .الزم به ذکر است در سفر پیشین حریری
به عربستان وی بازداشت شد بود که به رسوایی رای سعودی مبدل شد.
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قاره سبز

ترامپ دچار مرض دروغگویی است

"هایک��و ماس" ،وزیر ام��ور خارجه آلمان در مصاحبهای ب��ا روزنامه "تاگس
اشپیگل" ،در واکنش به تهدیدات اخیر دولت ترکیه علیه خبرنگاران و توریست
های آلمانی گفت :اینکه خبرنگاران از کار ممانعت شوند با درک و فهمی که ما
از آزادی مطبوعات داریم منطبق نیست.
به گفته م��اس اینکه برخی از خبرنگاران آلمانی و دیگر کش��ورهای اروپاییی
نمی توانند آزادانه کار خود را در ترکیه دنبال کنند برای ما قابل قبول نیس��ت .بدون
مطبوعات انتقادی هیچ دموکراس��ی آزادی وجود ندارد .ماس در پاسخ به این پرسش که
این گونه اقدامات چه مفهومی برای مناسبات بین آلمان و ترکیه دارد گفت :برای ما روشن
است و ما همچنان از این مسئله که خبرنگاران بتوانند همچنین در ترکیه بدون محدودیت
کار کنند حمایت می کنیم .این را همچنین همتای ترک من می داند .برای بحث درباره
چنین مسائل مهم و حساسی ما عالقه زیادی به مذاکرات سازنده با ترکیه داریم.

برنی س��ندرز ،سناتور دموکرات ایالت ورمونت آمریکا در یک گردهمایی به
انتق��اد از دونالد ترامپ ،رئیس جمهور این کش��ور پرداخت و او را یک دروغگو
نامی��د.وی در این خصوص گفت :میدانی��د دونالد ترامپ هر روز باعث خجالت
ماست .ترامپ به قشر کارگر گفته بود از آنها حمایت میکند ،اما باید بگویم که
او دروغ گفت .ترامپ تو در کنار قش��ر کارگر نبودی ،زیرا به آنها گفتی که برای
همه برنامه مراقبتهای بهداش��تی تأمین میکنی و پس از آن قانونی را امضا کردی
که باعث شد سی و دو میلیون آمریکایی دیگر برنامه مراقبت بهداشتی نداشته باشند.
ما رئیس جمهوری داریم که دچار مرض دروغگویی است.این سناتور آمریکایی در
بخش دیگری از سخنرانیاش از موضع ترامپ در قبال تغییرات آب و هوایی انتقاد کرد و
گفت :من به دونالد ترامپ میگویم که تغییرات آب و هوایی یک «کالهبرداری» نیست؛
بلکه یک تهدید جدی برای کشور ما و سیاره ماست.

فرادیـد

دوشنبه  20اسفند  1397شماره 4982

یادداشت

ذرهبین
آلم�ان :دولت آلمان با ص��دور بیانیهای به اتباع
خود هشدار داد در سفر به ترکیه در بیان نظرات خود
احتیاط به خرج دهند ،چراکه ممکن اس��ت اظهارات
و مواضع آنها به بازداشتش��ان یا اقدام قضایی منجر
ش��ود .وزارت خارجه آلمان روز شنبه هشدار امنیتی
س��فر به ترکیه را تشدید کرده و به اتباع خود هشدار
داد که در صورت س��فر به ترکیه باید در بیان نظرات
خ��ود احتیاط به خرج دهند ،چراکه در غیر اینصورت
ممکن است با خطر بازداشت مواجه شوند.
پاکس�تان :درباره هدف قرارگرفتن جنگندههای
هندی توسط پاکس��تان خبرهای زیادی منتشر شده
اما بیش��تر رس��انهها ج��رأت نکردند ای��ن موضوع را
ف��اش کنند ک��ه یکی از خلبانان جنگن��ده هندی که
توسط پاکستان اسیر شده اس��رائیلی است .پاکستان
نمیدانس��ت خلبان اس��رائیلی را کجا و به چه کسانی
تحوی��ل دهد تا اینک��ه هندیها این س��ناریو را اجرا
کردند که برای س��رنگوی جنگن��ده هندی از اف 16
آمریکایی استفاده شده است.
میانم�ار :پلی��س میانمار اعالم ک��رد در پی باال
گرفت��ن مج��دد تنشهای مذهب��ی و قومیتی در این
کشور ،در جریان حمله یک گروه شبهنظامی  ۹مأمور
پلیس در اس��تان راخین کشته ش��دند .درگیریهای
مذهبی در سال  ۲۰۱۷میالدی در این کشور آسیایی
موجب ش��د تا  ۷۴۰هزار تن از مسلمانان روهینگیا به
بنگالدش فرار کنند.
کره شمالی :مردم کره شمالی دیروز برای شرکت
در«انتخابات شورای عالی خلق» پای صندوقهای رای
رفتند .مردم کره ش��مالی برای شرکت در «انتخابات
ش��ورای عالی خلق» پای صندوقه��ای رأی رفتند و
انتظار میرود میزان مشارکت شرکتکنندگان صد در
صدی اعالم ش��ود و همه شرکت کنندگان نیز به تنها
گزینه موجود رأی بدهند.
افغانستان :با وجود اعتراضات مردمی در والیت
«وردک» ،نیروه��ای آمریکای��ی بار دیگ��ر در جریان
عملیات ش��بانه در این والی��ت  ۹غیرنظامی از جمله
زنان و کودکان را هدف قرار دادند .نیروهای آمریکایی
اخیرا در عملیات ش��بانه در والیت وردک دس��تکم 9
غیرنظام��ی از جمل��ه چندین ک��ودک و زن را به کام
مرگ فرس��تادند .این دومین حمله ش��بانه نیروهای
آمریکای��ی ب��ه غیرنظامیان در والی��ت وردک در یک
هفته اخیر محسوب میشود.

حقوق بشر امریکایی
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تبعیض گسترده علیه مسلمانان

بحران

دیپلماسی دالری
فرامرز اصغری

هر چند که آمریکا همواره ادعای جستجو برای مقصر در
بحرانهای منطقه دارد اما بررس��یها و اس��ناد نشان میدهد
که عربس��تان همواره در زمینه تروریس��م متهم اصلی بوده و
نگاهها برای شناخت منبع فکری گروههای تروریستی متوجه
این کشور شده است.
در واقع ،مبارزه با تروریس��م اکنون به مس��ئلهای ابزاری
ال عربستان با این سابقه و چهره ،تحت
تبدیل شده؛ چرا که عم ً
فش��ار کشورهای غربی قرار گرفته است .پولشویی نیز پس از
حادثه  11سپتامبر  2001همراستا با تروریسم پیگیری شده
و اساس��اً دو واژه «تروریسم» و «پولشویی» همراه هم به کار

برده میش��وند .با این وضعیت ،عربستان متهم ردیف اول در
مس��ائل مربوط به پولشویی است؛ اما دالرهای سعودی سبب
شده است تاکنون علیه ریاض اقدام خاصی صورت نگیرد.
به تازگی اعالم ش��د ،اتحادیه اروپا قصد دارد عربس��تان
را در فهرس��ت سیاه پولشویی این اتحادیه قرار دهد؛ اما پس
از نامه «س��لمانبن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای
اروپایی ،بیش��تر این کش��ورها از تصمیم خ��ود برای افزودن
ریاض به فهرست سیاه پولش��ویی عقب نشستهاند .عربستان
دیپلماس��ی دالر را در عرص��ه بینالمللی ب��ه مثابه مهمترین
روش در جهت تحقق اهداف خود اتخاذ کرده است.
در واق��ع ،دیپلماس��ی دالر عربس��تان مانن��د حص��اری
نفوذناپذی��ر ب��وده ک��ه نهادهای حق��وق بش��ری را از حمله
به عربس��تان بازداش��ته اس��ت .به نوع��ی عربس��تان قوانین
و چارچوبه��ای بینالملل��ی را با پول خری��داری کرده و به
آس��ودگی به اقدامات افراطگرایانه خ��ود ادامه میدهد .برای
نمونه ،س��ازمان ملل متحد خ��رداد  ۱۳۹۵ائتالف نظامی به

سرکردگی عربستان در یمن را به دلیل نقض حقوق کودکان
به فهرست سیاه خود اضافه کرد .این ائتالف به «کشتار صدها
کودک» متهم شد؛ اما سازمان ملل پس از چند روز نظر خود
را تغییر داد و عربس��تان را از این فهرس��ت خ��ارج کرد .بان
کیمون ،دبیر کل س��ابق س��ازمان ملل تأکید کرد ،عربستان
تهدید کرده اس��ت کمکها به س��ازمان ملل را قطع میکند
و به نوعی ما مجبور به این عقبنش��ینی شدیم .این چرخش
ش��رمآور سازمان ملل متحد و تسلیم ش��دن این سازمان در
برابر دیپلماسی دالر و فشارهای سعودی ،خشم فعاالن حقوق
بش��ر را نیز برانگیخت .افزون بر این ،در سال  ،2015در ابتدا
نماینده عربس��تان (فیصل طراد) به ریاست سیامین نشست
ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد در ژنو رسید و در
جریان این نشس��ت مقرر ش��د ،عربس��تان به ریاست «گروه
مش��ورتی» این نهاد انتخاب ش��ود .نکته جالب این است که
عربس��تان در س��ال  2015دوباره به عضویت شورای حقوق
بشر سازمان ملل انتخاب شد .این در حالی است که عربستان

بزرگترین ناقض حقوق بش��ر بوده و بیش��ترین اقدامات ضد
حقوق زنان در این کش��ور رخ میدهد .بنابراین ،شاید جای
تعجب نباش��د ک��ه اتحادیه اروپا از تصمیم خ��ود درباره قرار
دادن عربستان در فهرست سیاه پولشویی عقبنشینی کند.
اضافه شدن عربس��تان به فهرست سیاه پولشویی ،ضمن
پیامدهای��ی که برای وجهه ری��اض دارد ،در عین حال روابط
مالی آن را با اتحادیه اروپا پیچیده میکند .بانکهای اتحادیه
اروپا مجبورند درباره هرگونه تراکنش مالی مربوط به حاضران
در این فهرست بررسیهای س��ختگیرانهتری انجام دهند که
این دقیقاً برخالف منافع کش��ورهای اروپایی اس��ت؛ زیرا آنها
دالرهای س��عودی را بر هر مس��ئله دیگری مق��دم میدانند.
در کل ب��ه نظر میرس��د ت��ا زمانی که عربس��تان از دالرهای
خود برای پیش��برد اهداف بینالمللی اس��تفاده میکند ،نباید
انتظار واکنش قاطعانه از س��وی جامعه جهانی داشت؛ چرا که
دیپلماسی دالر عربس��تان در سالهای گذشته توانسته است
موازین حقوقی و بینالمللی را به سود این کشور تفسیر کند.

نژادپرستی صهیونیستها وارد ابعاد جدیدی شد

زمینهسازی برای آوارهسازی میلیونها مسلمان و مسیحی

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

در اقدامی تبلیغاتی که هدف
آن آواره س��ازی میلیونها مس��لمان و مس��یحی
است ،نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی با استناد
ب��ه قانون نژادپرس��تانه «دولت-ملت یهود» ،گفت
فلسطین اش��غالی صرفا متعلق به یهودیان است و
اعراب نباید در اداره آن نقشی داشته باشند.
«بنیامی��ن نتانیاه��و» نخس��توزیر رژی��م
صهیونیستی در اظهاراتی نژادپرستانه حق اعراب بر
فلسطین اشغالی را منکر شد و گفت بر اساس مصوبه
کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)« ،اسرائیل» تنها
متعلق به یهودیان اس��ت .نتانیاهو پ��س از آن این
اظهارات را مطرح کرد که «روتم س�لا» از مجریان
تلویزیون رژیم صهونیس��تی از «می��ری رگو» وزیر
فرهنگ این رژیم به دلیل آنکه گفته بود اعراب نباید
در حکومت نقشی داشته باشند ،انتقاد کرد.
نتانیاهو در پاسخ به سال ،در فیسبوک نوشت:
«اول از همه ،یک اصالحیه مهم :اس��رائیل کشور
تمام شهروندانش نیس��ت .بر اساس قانون دولت-
ملت که تصویب کردیم ،اس��رائیل یک دولت ملت
فقط و فقط برای ملت یهود است».
او با وجود این اظهارات س��پس مدعی ش��ده
اس��ت که اعراب در فلسطین اش��غالی از «حقوق
برابر» برخوردار هس��تند و کابین��ه تحت رهبری
او بی��ش از ه��ر کابین��ه دیگ��ری ب��ه بخشهای
عربنشین کمک کرده است .مصوبه مورد استناد
نتانیاهو ،طرحی اس��ت که چند ماه پیش با وجود

انتقادات گروههای حامی حقوق بش��ر ،در پارلمان
رژیم صهیونیس��تی تصویب ش��د .این قانون رژیم
صهیونیس��تی و فلس��طین اش��غالی را «یهودی»
خوانده و عمال راه را برای حضور فلس��طینیها در
قدرت مس��دود کرده است .بس��یاری از منتقدان،
این طرح را نژادپرس��تانه و عام��ل تثبیت آپارتاید
خواندهان��د ،ام��ا نتانیاه��و از آن حمایت میکند و
از مهمتری��ن پش��تیبانهای آن در پارلمان رژیم
صهیونیستی بوده است.
اظه��ارات نتانیاه��و در م��ورد براب��ری حقوق
اعراب و یهودیان در فلس��طین اش��غالی در حالی
اس��ت که فلسطینیها در بس��یاری از مناطق باید

با اتوبوسهای جداگانه تردد کنند ،در بس��یاری از
جادهها و کوچهها میان بخش یهودی و عربنشین
دیوار کشیده شده و خدمات ارائهشده به بخشهای
یهودینشین کامال گس��تردهتر از آن چیزی است
که به بخشهای عربنشین ارائه میشود .عالوه بر
این ،در حالی که شهرکهای صهیونیستنشین هر
روز بیش از پیش در قلب کرانه باختری گس��ترش
مییابند ،فلس��طینیها از دریافت مجوز ساخت و
ساز حتی در اراضی خود محروم هستند.
«نی��کالی مالدینوف» نماینده س��ازمان ملل
متحد در امور صلح غرب آسیا دو ماه پیش با انتقاد
از تالش رژیم صهیونیستی برای تخریب خانههای

فلس��طینیها در روس��تای «خان شیخون» ،آن را
«تخطی شدید از کنوانس��یون چهارم ژنو» خواند
و از رژیم صهیونیس��تی خواس��ت «ساخت و ساز
[در مناطق فلسطینینش��ین] را متوقف کرده و به
تعه��دات خود به عنوان یک قدرت اش��غالگر ذیل
قوانین بشردوستانه بینالمللی و قوانین حقوق بشر
بینالمللی ،احترام بگذارد».
ای��ن ادعاه��ا در حالی مطرح ش��ده که دیروز
صهیونیس��تها باردیگ��ر با هتک حرمت مس��جد
االقص��ی ب��ه این مکان مق��دس وارد ش��دند .در
همین حال نظامیان رژیم صهیونیستی ،یک جوان
فلس��طینی را ب��ه ظن تالش ب��رای انجام عملیات
به ش��هادت رس��اندند .این جوان فلسطینی حاضر
نش��ده خودروی خود را برای تفتیش متوقف کند
و نظامیان صهیونیس��ت به ظن ت�لاش وی برای
انجام عملیات ،تیراندازی کردهاند .همچنین منابع
خبری از حمله جنگندههای رژیم صهیونیستی به
شمال نوار غزه خبر دادند.
نتانیاهو در حالی این ادعاهای نژادپرس��تانه را
برای کس��ب رای مطرح میسازد که یکی از زنان
عضو پارلمان رژیم صهیونیستی ،بنیامین نتانیاهو،
نخس��توزیر این رژیم را مسئول دریافت پیامهای
تهدید به مرگ دانس��ت .استاو ش��افیر ،از اعضای
پارلمان رژیم صهیونیس��تی و عض��و حزب کارگر،
بنیامین نتانیاهو ،نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی
را مس��ئول دریاف��ت پیامهای تهدید ب��ه مرگ از
س��وی اعضای تندروی حزب راس��ت دانست .در

همین حال یک مقام حماس تاکید کرده که گروه
مقاومت فلس��طین مایل به حف��ظ آرامش در نوار
غزه است اما شروط دیکته شده رژیم صهیونیستی
درباره آتشبس را نمیپذیرد.
در حالی که تحلیلگران رژیم صهیونیس��تی بر
بعید بودن موفقیت تالشهای س��ازمان اطالعات
مصر ب��رای ازس��رگیری توافقه��ای آتشبس در
م��رز غزه تاکی��د کردهان��د ،روزنام��ه «هاآرتص»
رژی��م صهیونیس��تی گزارش��ی درباره ش��روط و
درخواس��تهای حماس برای آتشبس احتمالی با
این رژیم منتش��ر کرده است .ب «یک مقام ارشد
حم��اس» به این روزنامه گفت که حماس خواهان
آرامش است اما از اسرائیل انتظار دارد که در ازای
آن ،محدودیتهای اعمال شده علیه نوار غزه رفع
ش��ود» .این مقام که نامش منتش��ر نشده ،تاکید
کرد که تحوالت دو هفت��ه آینده برای تعیین این
موض��وع که آیا احتمال تش��دید تنش در نوار غزه
قریبالوقوع وجود دارد یا خیر ،حیاتی است.
در ای��ن می��ان وزی��ر جن��گ س��ابق رژی��م
صهیونیس��تی و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» به
ناتوانی این رژیم در برابر مقاومت فلس��طین اذعان
ک��رد« .آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ س��ابق رژیم
صهیونیس��تی اعتراف کرد که ای��ن رژیم در برابر
مقاومت فلس��طین در منطقه جنوب تسلیم شده
است و اوضاع در مرزهای شمالی و جنوبی اراضی
اش��غالی در حال حاضر متشنج است و تا دو سال
دیگر وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد.

ماهورا کیهانی

آمریکا در حالی ادعای آزادی رای همگان را س��ر
میدهد و با این عنوان لش��گر کش��ی به سراسر جهان
دارد که نتایج نظرسنجی هیل-هاریکس نشان میدهد
مس��لمانان در جامعه آمریکا نسبت به دیگر گروههای
مذهبی با میزان بیشتری از تبعیض مواجه هستند.
نتایج این نظرس��نجی  ،نش��ان داد  ۸۵درصد از
افراد ش��رکتکننده در این نظرس��نجی معتقدند که
مسلمانان با بیشترین تبعیض در جامعه آمریکا مواجه
هستند ۶۱.درصد از ش��رکتکنندگان در نظرسنجی
هیل هاریکس نیز اعالم کردند مس��یحیان با تبعیض
در جامع��ه آمریکا مواج��ه بوده و در عی��ن حال ۵۵
درص��د نیز گفتند ک��ه تبعیض در آمری��کا علیه افراد
ملحد صورت میگیرد.
نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شد که این
هفت��ه قطعنامه ضد نفرت در کنگره آمریکا به تصویب
رسید که در آن اس�لام هراسی و سایر اعمال تعصب
آمیز را محکوم میکند .س��ه نماینده مسلمان کنگره
آمری��کا ضمن تمجید از تصویب ای��ن قطعنامه آن را
از بس��یاری از جهات تاریخی خواندن��د .این قطعنامه
پ��س از تصویب در کنگره تقدی��م مجلس نمایندگان
شده است.
پی��ش از ای��ن نی��ز گ��زارش ش��د ی��ک چهارم
ش��کایتهای مربوط به تبعیضهای شغلی در آمریکا
مربوط به مس��لمانان اس��ت .توهین به دین اس�لام و
مخالفت با پوشش اسالمی زنان مسلمان در محل کار
از جمله تبعیضهای ش��غلی است که علیه مسلمانان
در آمریکا اعمال میش��ود.در همین حال کمیس��یون
فرصتهای برابر اس��تخدامی ( )EEOCگزارش داده
اس��ت :کارگران مسلمان در آمریکا در  ۹ماهه نخست
سال  ۲۰۰۹بیش از  ۸۰۰شکایت درباره تبعیض علیه
خود در انتخاب شغل به این کمیسیون ارائه کردند که
این رقم نس��بت به سال  ۲۰۰۸یک رشد  ۲۰درصدی
را نش��ان میدهد .نظرس��نجی پایگاه هیل و هاریکس
در روزهای اول و دوم مارس سال میالدی جاری و با
شرکت هزار و سه نفر برگزار شد.

افشاگری اردوغان درباره اف 400

رئیسجمه��ور ترکی��ه در واکنش به تش��دید تهدیدات
چـــــا لش
آمریکا علیه خرید س��امانه اس  ۴۰۰در یک س��خنرانی
گفت که دلیل تهدیدها و فش��ارهای واشنگتن ،موضع مستقل آنکارا در قبال
تحوالت منطقه است.
«رج��ب طیب اردوغ��ان» رئیسجمهور ترکیه طی س��خنرانی در جمع
حامیانش در ش��هر «دیاربکر» این کش��ور به تش��دید فش��ارها و تهدیدهای
آمریکا علیه خرید س��امانه اس  ۴۰۰روس��یه واکنش نش��ان داد و دلیل این
فش��ارها را موضع مس��تقل آنکارا در قبال تحوالت منطقهای خوانده اس��ت.
رئیسجمهور ترکیه روز ش��نبه در جمع حامیان حزب «عدالت و توس��عه»
در ش��هر «دیاربکر»سخنرانی و تاکید کرد که به دلیل موضع مستقل ترکیه
در قبال تحوالت منطقه ،آمریکا در حال اعمال فش��ار بر آنکارا به منظور لغو
توافقش با مسکو برای خرید سامانه اس  ۴۰۰است.
رجب طیب اردوغان گفت« :موضوع بر س��ر اس  ۴۰۰نیست بلکه دلیل
(فش��ارهای آمریکا) آن اس��ت که ترکیه مواضع مس��تقل خودش را در قبال
تح��والت منطق ه به ویژه س��وریه اتخاذ میکن��د» .رئیسجمهور ترکیه با رد
اظه��ارات آمریکاییها درب��اره به خطر افتادن امنیت اعض��ای ناتو در نتیجه
خرید س��امانه اس  ۴۰۰روسیه توس��ط ترکیه گفت« :همه میدانند که این
موضوع هیچ ارتباطی با ناتو و پروژه اف  ۳۵یا امنیت ایاالت متحده ندارد».
مقامهای آمریکایی در هفتههای اخیر بارها به ترکیه درباره عواقب خرید
اس  ۴۰۰بر روابط دفاعی واش��نگتن با آنکارا هش��دار دادهاند و خواستار لغو
این قرارداد شدهاند.

در واکنش به استمرار جنایات
غ�رب آس�يا
س��عودی« ،محمد العاطفی»
وزیر دفاع یمن اعالم ک��رد غافلگیری های بزرگی
برای ائتالف متجاوز سعودی در راه است.
«محمد العاطفی» وزیر دفاع یمن در سخنانی
ائتالف متجاوز سعودی را به وجود غافلگیریهای
ب��زرگ ب��رای آن ،تهدید ک��رد .وی تأکی��د کرد:
غافلگیریهای بزرگی برای ائتالف متجاوز سعودی
در راه است .این مقام نظامی یمنی گفت :در زمان
مناس��ب از قدرت جدی��د و غافلگیریهای بزرگی
ب��رای ائت�لاف س��عودی رونمای��ی میکنیم .وی
همچنی��ن اعالم کرد که ارتش یم��ن به نیروهای

ونزوئال میدان تظاهرات ضد آمریکایی

ش��هرهای مختل��ف ونزوئ�لا در روزه��ای اخیر ش��اهد
آمريكايالتين
تظاهرات حامیان و مخالفان دولت ونزوئال بوده اس��ت و
ه��واداران «م��ادورو» رییس جمه��وری ونزوئال علیه سیاس��ت های مداخله
جویانه امریکا در قبال کشورشان شعارهایی سر دادند.
تظاهرات حامیان نیکالس م��ادورو رئیس جمهوری ونزوئال در حالی در
کاراکاس و چند ش��هر برگزار شد که معترضان با سردادن شعارهایی آمریکا
را ب��ه دخالت در امور داخلی ونزوئال مته��م کردند .تظاهرات حامیان مادورو
و خوان گوایدو رهبر مخالفان نش��ان از شکاف فزاینده میان این دو گروه در
بحبوحه تش��دید تنش ها در این کشور منطقه آمریکای التین بوده است .در
تظاهرات مخالفان دولت ونزوئال ،نیروهای ضد شورش نیز حضور داشتند که
درگیری هایی گزارش شد.
در همین حال مادورو که خوان گوایدو را بخش��ی از یک طرح آمریکایی
ب��رای براندازی دولت کنون��ی ونزوئال توصیف کرده ،در توییتی نوش��ت :هر
اقدامی در راس��تای تجاوزات امپریالیستی با پاسخ شدیدی روبرو خواهد شد.
به دنبال قطع برق در برخی ش��هرهای ونزوئال ،مقامات کاراکاس ،واش��نگتن
را عام��ل این اخت�لال خوانده و همچنین گوایدو را به همکاری در ایجاد این
بحران متهم کردند.به گزارش ایرنا ،خوان گوایدو' رهبر مخالفان ونزوئال چند
روز پیش به چندین کشور آمریکای التین سفر کرد تا حمایت آن ها را برای
انتق��ال قدرت در ونزوئ�لا جلب کند .گوایدو ک��ه در کلمبیا هماهنگی برای
ورود کم��ک های آمریکا به ونزوئال را نیز انجام می داد ،پس از آن به برزیل،
آرژانتین ،پاراگوئه و اکوادور رفت و با مقام های این کشورها دیدار کرد.

غافلگیریبزرگ برای ائتالف سعودی

استعمارگر و مزدوران آنها درباره تداوم نقض آتش
بس الحدیده هشدار میدهد.
العاطف��ی همچنی��ن تأکید کرد ک��ه نیروهای
نظامی یمن در باالترین سطح آمادگی برای مقابله و
مواجهه با هرگونه تجاوزگری سعودی و متحدانش،
قرار دارند .همچنین س��خنگوی رس��می نیروهای
مس��لح یمن از صدها بار نق��ض آتشبس الحدیده
خبر داد و درخواست کرد ،ائتالف متجاوز به عنوان
طرف غیرمتعهد در این آتشبس معرفی شود.
«یحیی س��ریع» سخنگوی رس��می نیروهای

مس��لح یمن اعالم کرد ،ائتالف س��عودی همچنان
به نق��ض آتشبس «الحدی��ده» و ارتکاب جنایت
علی��ه غیرنظامی��ان ادامه میدهد .س��ریع تصریح
کرد ،ائتالف خواس��تار صلح نیست و به هیچ وجه
ب��ه قطعنامهها و تصمیمهای س��ازمان ملل پایبند
نیست؛ سازمان ملل و فرستاده ویژه آنها مسئولیت
کام��ل ادام��ه حم�لات ائتالف و نق��ض آتشبس
را ب��ر عهده دارند زیرا فش��ار الزم را بر ائتالف در
راس��تای اجرا کردن توافق آتشبس و اجرا کردن
تصمیمهای سازمان وارد نمیکند.

شکست در برابر وحدت لبنان
مقـــاوم�ت

منابع آگاه از خش��م و نارضایتی آمریکا از مواضع رسمی
مس��ئوالن لبنان در قبال حمایت از حزباهلل لبنان خبر

دادند.
روزنام��ه االنب��اء کویت به نقل از منابع دیپلمات گ��زارش داد که آمریکا
از مواضع رس��می لبنان به وی��ژه مواضع رئیس جمه��ور و وزیر خارجه این
کش��ور در قبال حمایت از حزباهلل ناراضی اس��ت .ه��م چنین گزارش های
رس��انه ای حاکی از آن اس��ت که آمریکا از اینکه دولت لبنان با مش��ارکت
نمایندگان حزباهلل روند مبارزه با فس��اد را آغاز کرده ناراضی اس��ت چرا که
همواره حزباهلل را متهم به داش��تن فساد مالی می کرد .سید حسن نصراهلل
دبیرکل حزباهلل لبنان به تازگی در سخنرانی خود بر ضرورت مبارزه با فساد
در لبنان تاکید کرده بود .قرار اس��ت مایک پمپئ��و وزیر خارجه آمریکا طی
روزهای آتی به لبنان سفر کند.
در ادام��ه حمایت از ح��زباهلل رئیس حزب وفاق ملی لبنان به ش��دت از
دخالتهای آمریکا در امور داخلی لبنان انتقاد کرد .وی س��فر دیوید ساترفیلد
مع��اون وزیر خارجه آمریکا به لبنان را تحریک آمیز و برهم زننده اوضاع لبنان
توصی��ف کرد و افزود :دخالت دائمی آمریکا در امور داخلی لبنان مردود اس��ت
و دیکتهها و امر و نهیها و حمایت یک گروه لبنانی علیه گروه دیگر از س��وی
واشنگتن مورد مخالفت است .دیکتهها و اقدامات آمریکا در لبنان جایی ندارد.
ال روزنامه االنباء کویت به نقل از منابع دیپلمات
ش��ایان ذکر است که قب ً
گزارش داد که آمریکا از مواضع رسمی لبنان به ویژه مواضع رئیس جمهور و
وزیر خارجه این کشور در قبال حمایت از حزباهلل ناراضی است.

وی در ادام��ه خواس��تار آن ش��د ک��ه ائتالف
سعودی به عنوان طرف غیر متعهد در اجرا کردن
توافق آتشبس معرفی ش��ود .سریع افزود ،ائتالف
متج��اوز طی  72س��اعت گذش��ته  678بار توافق
الحدیده را نقض کرده ،منازل شهروندان و مزارع و
پایگاههای ارتش را با  355گلوله و  202تیراندازی
با سالح سبک و سنگین هدف قرار داده است.
جنگندههای ائتالف عربی به فرماندهی سعودی
نیز  17حمله هوایی به استانهای مختلف یمن –
دو حمله به الصفراء در صعده ،دو حمله به برط در
الجوف 10 ،حمله به کشر ،یک حمله به کیلالمیر،
یک حمله به عبس و یک حمله به عاهم در استان

حجه -داشتند .آتشبس در شهر و بندر الحدیده از
 ۲۷آذرماه  18( 1397نوامبر  )2018وارد مرحله
اجرا شده است ،اما ائتالف سعودی با انجام حمالت
مداوم ،ه��ر روز آن را نقض میکن��د به نحوی که
این آتشبس در آس��تانه شکست قرار گرفته است.
به دنبال حمالت هوایی جنگنده های س��عودی به
«حجه» یمن ش��ماری از غیرنظامیان به ش��هادت
رس��یدند .بر اساس این گزارش ،جنگندههای رژیم
س��عودی مناطق مختلف اس��تان حجه را بمباران
کردن��د .طبق اع�لام رس��انههای یمن��ی ،منطقه
«کش��ر» واق��ع در حجه هدف بیش��ترین حمالت
توسط جنگندههای سعودی قرار گرفت.

