سرخط

توافق گازی با اسرائیل مردود است

بوتفلیقه عذرخواهی کرد

«عاطف طراونه» رئیس پارلمان اردن از موضع ضعیف دولت این کش��ور در
خصوص توافق گازی با رژیم صهیونیس��تی انتقاد ک��رد .الطراونه در یک برنامه
تلویزیونی گفت که تالش برای لغو این توافقنامه ادامه دارد.
وی با اش��اره به اینکه پارلمان به طور آشکارا با این توافقنامه مخالف است،
افزود« :این توافقنامه بین دو ش��رکت نیس��ت ،این توافقنام��ه از دیدگاه مجلس
نمایندگان به دلیل آنکه با یک ش��رکت مرتبط با رژیم اش��غالگر امضا ش��ده اس��ت،
مردود است» .الطراونه در واکنش به توجیه دولت اردن مبنی بر اینکه توافقنامه مذکور
بین دو ش��رکت امضا شده اس��ت ،تصریح کرد« :فریب دادن نمایندگان با این سخنان،
جایز نیس��ت» .پارلمان اردن اخیرا پس از بررس��ی توافقنامه گازی امضا ش��ده با رژیم
صهیونیس��تی ،لغو این توافقنامه را خواستار شد .اردن س��پتامبر  ۲۰۱۶توافقنامهای به
ارزش  ۱۰میلیارد دالر به منظور واردات گاز از رژیم صهیونیستی امضا کرده است.
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قاره ثروتمند

رئیس جمهور مس��تعفی الجزائر ،به دلیل حوادث پیش آمده طی نزدیک به
دو ماه گذشته در این کشور از مردم خواست او را ببخشند.
«عبدالعزیز بوتفلیقه» ،از مردم این کش��ور ب��ه خاطر تصمیمات و اقدامات
خ��ود ط��ی نزدیک به دو ماه گذش��ته عذرخواهی کرد .به گ��زارش خبرگزاری
الجزائر ،بوتفلیقه طی پیام خطاب به مردم این کش��ور گفت« :از فرزندان کشورم
که در حق آنها کوتاهی کردهام ،میخواهم مرا ببخشند .از شما طلب بخشش دارم؛
چرا که من انس��انی عاری از خطا و اش��تباه نیس��تم» .او ابراز امیدواری کرده که رئیس
جمهور آینده بتواند به یاری خداوند آرزوها و خواس��تههای مردم الجزائر را محقق کند.
عبدالعزیز بوتفلیقه  ۸۲ساله همچنین ابراز امیدواری کرد که مردم این کشور با رهبری
جدید بتواند مس��یر اص�لاح و آبادانی را طی کنند .رئیس جمه��وری الجزائر به صورت
رسمی و به دنبال اعتراضهای مردمی از منصب خود کنارهگیری کرد.

فرادیـد

بحری�ن :جمعیت عمل اس�لامی (أم��ل) بحرین
مخالف��ت کامل خود با هر گونه عادیس��ازی روابط با
رژی��م صهیونیس��تی را اع�لام و آن را خیانت به دین
و انس��انیت برش��مرد .جمعیت عمل اس�لامی (أمل)
بحری��ن در بیانیهای تأکید کرد ک��ه اقدامات مقامات
بحرین برای عادیس��ازی روابط با رژیم صهیونیستی
در راستای تکمیل طرح «معامله قرن» با هدف حذف
آرمان فلس��طین و س��یطره این رژیم ب��ر امور منطقه
صورت میگیرد.
نیوزیلن�د :قاض��ی دادگاه نیوزیلن��د در دومین
جلس��ه محاکمه تروریست «کرایس��تچرچ» ،ضمن
صدور دس��تور ب��رای اج��رای آزمون س�لامت روان،
بازداشت وی را تمدید کرد.تارانت برای دومین بار در
جلسه دادرسی به اتهامات خود شامل  ۵۰فقره قتل و
 ۳۹مورد اقدام برای قتل حاضر ش��ده و قاضی دادگاه
رای به اجرای آزمون سالمت روان داده و بازداشت وی
را تا  ۱۴ژوئن ( ۲۴خرداد) تمدید کرد.

یادداشت

نیجر :منابع وابس��ته به س��ازمان مل��ل از حمالت
شورش��یان به جنوب شرق نیجر و کش��ته شدن دهها
غیرنظامی و فرار ش��ماری دیگری از غیرنظامیان بر اثر
این حمالت خبر دادند .دفتر امور بشردوستانه سازمان
ملل در نیامی نیجر از  ۲۱حمله شورشیان به غیرنظامیان
و نیروهای نظامی در جنوب ش��رق این کشور آفریقایی
در م��اه م��ارس  ۲۰۱۹خبر داد و اع�لام کرد که تعداد
غیرنظامیان کشته شده به  ۸۸نفر رسیده است.

نیمچه گزارش
فداکاریهای الحشدالشعبی
فراموشنشدنی است

بره��م صال��ح رئیسجمه��ور ع��راق از نق��ش
«الحشدالش��عبی» که به ص��ورت داوطلبانه در جنگ
علیه داعش ش��رکت کرد ،قدردان��ی کرد و گفت :این
فداکاریها ،فراموشنشدنی است.
وی گفت« :الحشدالش��عبی ،تش��کیالتی نظامی
در سیس��تم امنیتی دولت عراق به شمار میرود و بر
اساس قانون ،الحشد مرتبط با فرماندهی کل نیروهای
مسلح عراق و تحت فرمان آن است ».برهم صالح ادامه
داد« :باید نقش الحشد را که به صورت داوطلبانه وارد
جنگ علیه داعش ش��د و در ای��ن رویارویی به خوبی
امتح��ان پس داد ،ارج نهاد .ای��ن فداکاریهای بزرگ
برای پیروزی بر داعش قابل فراموش ش��دن نیست».
رئیسجمه��ور عراق س��پس به ارتباط این کش��ور با
سوریه پرداخت و گفت« :عراق امروز به صورت عملی
در کمک به سوریه س��هیم است و هماهنگی امنیتی
میان دو کشور برای مقابله با تروریسم در سطح باالیی
در جریان است».
خبر دیگ��ر از عراق آنکه همزمان با س��فر هیأت
عالیرتبه س��عودی به عراق ،عربس��تان س��عودی در
مراسمی رسمی با حضور وزیر خارجه عراق ساختمان
کنس��ولگری خ��ود در بغ��داد را افتتاح ک��رد« .احمد
الصحاف» س��خنگوی وزارت خارجه عراق اعالم کرد،
این کنس��ولگری با حضور «محمد علی الحکیم» وزیر
خارجه افتتاح ش��د .وی در ادامه روابط با عربس��تان
سعودی را رهبردی خواند .از سوی دیگر فرانسه اعالم
کرد که نیروهای توپخانهای ارتش این کشور ماموریت
خود در عراق را به پایان رس��انده و آماده بازگشت به
فرانسه هستند« .پاتریک استیجر» سخنگوی ستاد کل
ارتش فرانسه طی کنفرانس خبری گفت که نیروهای
موس��وم به «نیروی ویژه واگ��رام» مأموریت خود در
قالب ائتالف ضد داعش را در عراق به پایان رسانیده و
به زودی خروج کامل این نیروها از عراق اعالم خواهد
ش��د .در این میان آمریکا پایگاه نظامی جدیدی را در
نزدیک��ی ن��وار مرزی عراق با اردن و س��وریه در غرب
استان االنبار تاسیس کرده است.

محکوم سازی اقدام آمریکا در باب واگذاری حاکمیت جوالن
س��وریه به رژیم صهیونیستی صورت گرفت اما در عمل اقدام
خاصی در ای��ن عرصه ها صورت نگرفت و در حد بیانیه باقی
ماند .بیانیه پایانی نشست سران عرب در تونس تناقض آشکار
بین رفتارهای رهبران عرب و مواضع آنها را نش��ان می دهد.
تصمیمات نشست سران عرب متناسب با خطرات مرحله ای
که امت عربی در حال س��پری کردن آن است نیست .رهبران
ع��رب بر حق بازپس گیری قدس و جوالن تاکید می کنند و
این در حالی است که بسیاری از آنها برای عادی سازی روابط
با رژیم صهیونیستی تالش می کنند.
نکت��ه مهم دیگر آنکه نشس��ت مذک��ور در حالی ادعای
حمای��ت از فلس��طین و س��وریه را س��ر دادن��د ک��ه به رغم
درخواست بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی از پذیرش
حضور س��وریه در این نشس��ت خودداری کردن��د .در همین
حال در این نشس��ت صحبتی از درد و رنج ملت یمن نش��د

نشست تونس به کجا رفت؟
علی تتماج

س��یامین نشست س��ران عرب با حضور رهبران مختلف
کش��ورهای عربی در تونس یکشنبه  11فروردین برگزار شد.
این نشست در حالی برکزار شد که چگونگی برگزاری نشست
و مس��ائل مطرح ش��ده در آن نکات قابل توجهی را آش��کار
س��اخت .بررسی اساس��نامه اتحادیه عرب نشان می دهد که
هدف اصلی از تشکیل این اتحادیه با محوری هماهنگ سازی
مواضع کش��ور های��ث عربی بویژه در حمایت از فلس��طین و
مقابله با رژیم صهیونیستی بوده است .هر چند که در نشست
اخی��ر در تون��س مباحثی در باب حمایت از فلس��طین و نیز

گ�زارش ویژه

گروه فرادید

لیبی ک��ه از س��ال  2011با
دخالتهای خارجی وارد بحرانهای گس��تردهای
ش��ده این روزه��ا در حالی آتش گس��ترده جنگ
داخلی در آن زبانه میکشد که دشواهد امر نشان
میده��د ائتالف آمریکایی -س��عودی که در یمن
دست به کشتار میزنند برای انحراف افکار عمومی
جنگ در لیبی را گسترش میدهند.
لیبی در س��ال  2011با اعتراضهای مردمی
همراه بود اما برخالف س��ایر کش��ورهای عربی با
دخالت مس��تقیم کش��ورهای غرب��ی در قالب ناتو
مواجه ش��د از آن زمان تاکنون این کشور در آتش
جن��گ داخلی می س��وزد در حال��ی که یک اصل
در آن مش��اهده میشود و آن تحرکات کشورهایی
مانند امارات و عربستان به نیابت از آمریکا است.
در همی��ن چارچ��وب ص��ادق الغریانی مفتی
کل لیب��ی در گفت و گوی ی تلویزیونی با ش��بکه
«التناصح » گفت ،پول های فاسد اماراتی و دخالت
های عربس��تان باعث بی ثباتی در لیبی می ش��ود.
الغریان��ی اف��زود :ژن��رال «خلیفه حفت��ر » فرمانده
نیروهای نظامی موسوم به ارتش ملی لیبی بواسطه
پول های فاس��د عربس��تان و امارات ،قصد حمله به
جنوب و ویران کردن آن توس��ط مزدوران آفریقایی
دارد .این افش��اگری در بهمن م��اه در حالی صورت
گرفت که ژنرال حفتر اواسط فروردین ماه با «سلمان
بن عبدالعزیز» شاه سعودی در ریاض دیدار کرد.
این دیدار در حالی صورت گرفت که همزمان
در یمن ائتالف س��عودی -آمریکایی که امارات نیز
در آن نقش فعالی دارد با رسواییهای گستردهای
مواجه ش��دهاند و به هر ابزاری برای پنهان سازی
این وضعیت و البته شکستهای خود در حمایت از

 .البته برخی از کش��ورها مانند ع��راق و لبنان مواضعی قاطع
و حمایتی از فلس��طین و س��وریه و ضدیت با آمریکا و رژیم
صهیونیستی داشته اند که خود نشانگر روند بیداری در میان
کش��ورهای عربی و ناتوانی آمریکا و مهره های منطقه ای آن
برای تاثیرگذاری بر کشورهای عربی است
نکته دیگر آنکه برخی کش��ورها این نشست را به سمت
حاشیه ها بردند و سعی در انحراف افکار عمومی از این اصول
داشتند .سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی در آغاز این نشست
ریاس��ت دورهای آن را به تونس تحویل داد و سپس به ایران
حمله کرد و مدعی ش��د «ایران به حمایت از تروریسم ادامه
میدهد» .از سوی دیگر معاون نخست وزیر بحرین ادعاهای
تکراری و بیاساس علیه ایران را مطرح کرد
حال این س��وال مطرح می ش��ود که چرا برخی کشورها
به دنبال حاشیه س��ازی در این نشست و انحراف حاضران به
مس��ائل غیر واقعی بوده اند؟ بررسی رفتاری برخی کشورهای

جنگ افروزی قاتالن مردم یمن در لیبی

«ارتش ملی لیبی» به ش��هر طرابلس ش��د .وزارت
خارج��ه قطر ب��ا ص��دور بیانیهای درباره تش��دید
تنشها در لیبی در سایه پیشروی نیروهای ژنرال
«خلیف��ه حفت��ر» به س��مت پایتخت این کش��ور
هشدار داد .وزارت خارجه مصر در بیانیهای ضمن
ابراز نگرانی از درگیریها در لیبی ،همه طرفها را
به خویشتنداری و توقف این درگیریها فراخواند.
س��فارت آمریکا در لیبی در بیانیهای درباره حمله
تروریستی به یک سازمان مهم دولتی در طرابلس
طی امروز شنبه هشدار داده است .دبیرکل سازمان
ملل متحد با اش��اره به پیشروی نیروهای «خلیفه
حفتر» به س��مت غرب این کشور ،درباره احتمال
وقوع رویارویی نظامی در لیبی هشدار داد.

تروریسم در سوریه چنگ میزنند .آنها همچنین به
دنبال اهمیت زدایی اقدام ترامپ در معرفی جوالن
به عنوان بخش��ی از حاکمیت رژیم صهیونیس��تی
هس��تند .با توجه به این شرایط است که درگیری
نیروه��ای تحت امر خلیفه حفتر با نیروهای دولت
وف��اق ملی لیبی به فاصله کمتر از چند س��اعت از
ص��دور بیانیه حمل��ه حفتر به ش��هر طرابلس ،در
اطراف این شهر آغاز شد .شبکه قطری «الجزیره»
به نقل از خبرنگار خود از طرابلس گزارش داد که
نیروهای حامی شهر طرابلس با نیروهای حفتر در

منطقه جنوبی این ش��هر درگیر شده و توانستهاند
دو خودروی نفربر آنها را منهدم کنند.
از مصرات��ه نیز خبر میرس��د ک��ه نیروهای
مس��لح این شهر که خود را «انقالبیون» مینامند،
برای جلوگیری از پیش��روی نیروهای ژنرال حفتر
به سمت شهر ساحلی طرابلس ،راهی شده و قصد
دارن��د در جنوب آن از جمل��ه «تاجوراء»« ،وادی
الربیع» ،و شهرک «قصر بن غشیر» مستقر شوند.
دولت انگلیس خواس��تار تشکیل جلسه اضطراری
شورای امنیت برای بررسی حمله گروه شبهنظامی

جدال واشنگتن -آنکارا بر سر اس 400
تنش��ها میان آمریکا و ترکیه وارد ابعاد
بحــــ�ر ا ن
جدیدی شده که محور آن را اختالفات
بر س��ر اس  400روسی اس��ت که معادالت منطقه و حتی
نقش ناتو را تحت تاثیر قرار میدهد.
درپ��ی باالگرفت��ن تنشها بین ترکیه و آمریکا بر س��ر
قراردادهای سامانه پدافند موشکی اس ۴۰۰-و جنگندههای
اف ،۳۵-واش��نگتن درباره عملیات برونمرزی هم به آنکارا
هشدار داد« .مایک پومپئو » وزیر امور خارجه آمریکا درباره
اجرای هر نوع عملیات نظامی در س��وریه ،به ترکیه شدیدا
هشدار داد.
وزارت خارج��ه آمریکا با ص��دور بیانیهای اعالم کرد که
پومپئو در جری��ان دیدار با «مول��ود چاووشاوغلو» همتای
ترکی��های خود اخطار داد که عملی��ات نظامی جدید آنکارا
در س��وریه میتواند نتایج «ویرانگ��ر و فاجعهبار» برای آنها
داشته باشد .در این بیانیه آمده است« :پومپئو حمایت خود
از مذاکرات کنونی بر سر شمال سوریه را اعالم کرده و درباره
عواق��ب فاجعهبار احتمالی اقدام نظام��ی یکجانبه ترکیه در
منطقه هش��دار داد» .وزیر خارجه آمری��کا ،چاووشاوغلو را
بهدلیل تصمیم ترکیه برای خرید سامانههای پدافند موشکی
اس ۴۰۰-تحت فش��ار قرار داده و همچنین درباره بازداشت
اتب��اع آمریکایی در این کش��ور ابراز نگرانی کرد .به نوش��ته
خبرگ��زاری «آناتولی» وزیر خارجه ترکیه برای ش��رکت در
نشست هفتاد سالگی سازمان پیمان آتالنتیک شمالی (ناتو)

بازگشت جوالن به سوریه
حتی با گزینه نظامی
همزمان با محکومیت جهانی
غ�رب آس�يا
اقدام ترامپ مبنی بر واگذاری
جوالن س��وریه به رژیم صهیونیستی ،وزیر خارجه
س��وریه تأکید کرد ،تصمیم آمری��کا علیه جوالن
تنه��ا یک نتیجه دارد و این نتیجه ،منزوی ش��دن
آمریکاس��ت؛ وی در ادامه بر وجود تمام احتماالت
برای بازپسگیری ج��والن از جمله گزینه نظامی
تأکید کرد.

عربی همچون عربس��تان ،بحرین و امارات نشان می دهد که
آنه��ا در عرصه داخلی بدترین رفتارها را علیه شهروندانش��ان
ص��ورت می دهن��د و نهادهای حقوق بش��ر آنه��ا را به نقض
گس��ترده حقوق بش��ر و اقدام علیه بشریت متهم کرده اند در
همین حال آنها مش��ارکتی گسترده در کشتار و جنایت علیه
مردم یمن دارند و مجری دس��تورات غرب علیه ملت بی گناه
یمن هستند در همین حال این کشورها تحرکات گستردگی
در خیانت به فلس��طین و س��ازش با صهیونیست ها دارند که
طرح سعودی برای معامله قرن و نیز میزبانی امارات و بحرین
از س��ران صهیونیست ها نمودی از این اقدامات است .با توجه
به ابعاد این رس��وایی ها ،آنها با پرداختن به مس��ائل انحرافی
س��عی در پنهان سازی رسوایی های خود داشته و بر آن بوده
اند تا مانع از آگاهی افکار عمومی و س��ایر کشورهای عربی به
رفتاره��ای غیر اصولی و خیانت کارانه خود ش��وند .و همزمان
افکار عمومی را از جنایات آمریکا در منطقه به حاشیه برانند.

ائتالف آمریکایی  -سعودی بحرانسازی جدیدی را برای فرار از محاکمه آغاز کرد
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آمری�کا :دولت آمریکا در واکنش به درخواس��ت
دیوان کیفری بینالمللی ب��رای تحقیق درباره جرایم
جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان ،ویزای رئیس
دیوان را لغو کرد .خبرگزاری فرانس��ه به نقل از دیوان
کیفری بین المللی مس��تقر در اله��ه گزارش داد که
آمریکا ویزای رئیس این دادگاه را باطل کرده اس��ت.
دفتر«فاتو بنس��ودا» رئیس دیوان کیفری بین المللی
این خبر را تایید کرده است.

شکایت از بایدن

در حال��ی که هفته پی��ش  2زن ،معاون رئیس جمهور س��ابق آمریکا را به
رفت��ار ناشایس��ت متهم کرده بودند 3 ،زن دیگر مدعی س��وء رفت��ار بایدن به
خود ش��دهاند .س��ه زن دیگر اعالم کردند که «جو بایدن» معاون رئیس جمهور
س��ابق آمریکا به نحو نامناسبی آنها را لمس کرده است« .ویل کوهنرت یونت»،
«صوفی کاراس��ک» و «آلی کول» س��ه زنی هس��تند که مدعیان��د بایدن رفتار
ناپسندی با آنها داشته است.
یونت گفت در س��ال  ۲۰۱۳و زمانی که وی در کاخ س��فید به عنوان کارآموز فعالیت
میکرد ،بایدن خود را به وی معرفی کرده و دستانش را تکان داده است .یونت اضافه کرد:
«بایدن سپس دستانش را روی پشت سر من قرار داد و زمانی که با من حرف میزد پیشانی
خودش را به پیشانی من چسباند .من خیلی شوکه شده بودم و سخت بود روی آن چیزی
که میگفت تمرکز کنم .من به یاد میآوردم که گفت دختر خیلی زیبایی هستم».
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ذرهبین
لبن�ان :حزباهلل لبن��ان در واکن��ش به اجالس
س��ران اتحادی��ه عرب در تونس و بیانی��ه آن در مورد
جوالن اشغالی سوریه و قدس اشغالی ،آن را متناقض
با واقعیت و ناچی��ز خواند .این جنبش در بیانیهای به
نشست دیروز س��ران اتحادیه عرب و بیانیه پایانی آن
که به میزبانی تونس برگزار ش��د ،واکنش نش��ان داد.
ح��زباهلل همچنی��ن از مواضع ملی و قومی «میش��ل
عون» رئیس جمهوری لبنان در اجالس اتحادیه عرب
در رابطه با لبنان ،فلس��طین و جوالن اشغالی سوریه
تقدیر و تشکر کرده است.

چالش

هشدار مسکو به مداخلهگران در ونزوئال

به واش��نگتن سفر و با پومپئو دیدار کرده بود اما جزئیاتی از
جلسه  ۴۰دقیقهای این دو منتشر نشده بود.
این در حالی است که تنشها بین آمریکا و ترکیه بر سر
اختالف درباره خرید س��امانههای پدافندی روسی همزمان
با تحویل گرفتن جنگندهه��ای اف ۳۵-آمریکایی باالگرفته
اس��ت« .مایک پن��س» معاون رئیسجمه��ور آمریکا تهدید
کرده بود که ترکیه باید بین عضویت در ناتو و س��امانههای
روسی ،یکی را انتخاب کند .در مقابل« ،فواد ا ُکتای» معاون
رئیسجمهور ترکیه نیز هش��دار داد که واش��نگتن هم باید
بین ترکیه و تروریس��تهای شمال س��وریه یکی را انتخاب
کند .حدود دو ماه قبل ،یک هیأت از کنگره آمریکا با س��فر
به آنکارا ،به ترکیه پیشنهاد داد که اگر سامانههای  ۴۰۰-Sرا
از روسیه خریداری نکند ،آنگاه میتواند جنگندههای ۳۵-F
ک��ه پول آنها را نیز پرداخت ک��رده ،تحویل بگیرد .تصمیم
دول��ت آمریکا در توق��ف فروش جنگندههای پیش��رفته به
ترکیه ،با خرسندی و استقبال صهیونیستها مواجه شد.
در همین حال مع��اون رئیسجمهوری ترکیه با انتقاد از
تهدید آمریکا درباره خرید سامانههای پدافندی روسی ،گفت
که واشنگتن باید تصمیم بگیرد که با ترکیه است یا تروریستها.
این در حالی اس��ت که «مایک پن��س» معاون رئیسجمهور
آمریکا نیز پیش��تر در توئیتی گفته بود ترکیه باید بین خرید
سامانههای پدافند موشکی روسی  ۰ ۴۰-Sو عضویت بهعنوان
یک شریک مهم در ناتو ،یکی را انتخاب کند.

«خورخه آرره آسا» وزیر خارجه ونزوئال که به
دمشق سفر کرده ،در کنفرانسی مطبوعاتی با «ولید
المعل��م» وزیر خارجه این کش��ور ش��رکت کرد.بر
اساس گزارش گروه اطالعرسانی «االعالمالحربی»،
ولی��د المعلم در این دیدار گف��ت ،تصمیم «دونالد
ترام��پ» رئیسجمهور آمریکا درب��اره جوالن تنها
یک اثر دارد و آن هم منزوی شدن آمریکاست.
وی اف��زود« :ح��ق ما در جوالن اشغالش��ده،
حق��ی ثابت اس��ت ک��ه با گذش��ت زم��ان از بین
نم��یرود ؛ هر وج��ب از تمام اراضی اشغالش��ده
سوریه آزاد خواهد شد ».خبرنگاری از ولید المعلم
پرسید آیا گزینه نظامی نیز در میان گزینهها برای

پرونده یمن
ائت�لاف س��عودی -آمریکای��ی در حال��ی ب��ه
بحرانسازی در لیبی میپردازند که در یمن همچنان
رفتارهای بحرانسازش��ان ادامه دارد بگونهای که در
حمالت این ائتالف دهها نفر زخمی و شهید شدهاند.
نکت��ه قابل توجه آنک��ه آمریکا برای پنهان س��ازی
نقش خود در کش��تار یمن به دنبال جوسازیهای
حاشیهای است چنانکه در اقدامی تبلیغاتی با وجود
اعالم مخالفت کاخ س��فید ،اکثریت اعضای مجلس
نمایندگان آمریکا به طرح پایان حمایت این کش��ور
از ائتالف تحت رهبری عربس��تان سعودی در یمن

رأی مثبت دادن��د .این طرح که با  ۲۴۷رأی مثبت
در براب��ر  ۱۷۵رأی منفی به تصویب رس��یده ،حاال
برای تایید نهایی به کاخ سفید ارسال میشود تا به
امضای «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا برسد.
اما با توجه به ابراز مخالفت کاخ س��فید با این طرح،
انتظار میرود که ترامپ ای��ن مصوبه را وتو کند .از
سوی دیگر قائم مقام سابق وزیر خارجه آمریکا گفت:
جنگ یمن نه تنها یک فاجعه انسانی ،بلکه فاجعهای
راهبردی برای عربستان سعودی است.
الزم به ذکر اس��ت در ادامه تحرکات بحرانساز
ام��ارات در یم��ن به رغ��م مخالفتهای گس��ترده
نهادهای حقوق بشر ،ارتش امارات به رغم اینکه به
دولت مستعفی یمن وعده داده بود نظامیان خود را
از جزیره سقطری خارج میکند ،بار دیگر شروع به
اح��داث پایگاه نظامی و بندری ویژه خودش در این
جزیره فوق العاده در جنوب یمن کرده است .ساکنان
جزیره س��قطری یم��ن ویدیویی را در ش��بکههای
مجازی منتشر میکنند که نشان میدهد نظامیان
امارات در حال تاس��یس بندری ویژه خودش��ان در
داخ��ل پایگاه نظامی در دس��ت احداث در نزدیکی
بندر رسمی دولتی یمن در سقطری هستند.
ب
از س��وی دیگر در ادامه سیاستهای سرکو 
رژیم س��عودی در ادامه هدف ق��رار دادن حامیان
حقوق زن و اش��خاصی که با فعاالن بازداشت شده
مرتبط هستند  8نفر را دستگیر کرد .بر اساس این
گزارش به این اف��راد به عنوان فعاالنی که در خط
مقدم نبرد برای دموکراسی و آزادی و احقاق حقوق
زنان باشند نگریسته نمی شود بلکه آنها نویسندگان
و مبلغانی هس��تند که به آرامی خواستار اصالحات
اجتماعی بزرگتر در عربستان مثل برخورداری زنان
از حق رانندگی قبل از رفع ممنوعیت آن هستند.

همزمان با تحرکات بحرانس��از آمریکا
آمريكايالتين
و اروپا ،وزارت امور خارجه روسیه طی
بیانیهای از واش��نگتن خواس��ت تهدیدها علی��ه ونزوئال را
متوق��ف کرده و از کش��اندن این کش��ور ب��ه جنگ داخلی
خودداری کند.
«ماریا زاخارووا» س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه
طی بیانیهای از دولت آمریکا خواست تا اقدامات خود علیه
اقتصاد ونزوئال را متوقف کرده و این کشور را به سوی جنگ
داخلی س��وق ندهد .وی با صدور بیانی��های ضمن انتقاد از
تالش واشنگتن برای ارعاب مسکو به دلیل همکاری مشروع
نظامی با ونزوئال ،این تالشها را مضحک توصیف کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است« :حضور متخصصان
روس ب��رای هم��کاری نظامی-فن��ی در ونزوئ�لا همچنان
واکنشهای عصبی از س��وی آمریکا به همراه دارد« ».جان
بولتون» مش��اور امنیت مل��ی آمریکا مدعی ش��ده بود که
حضور نیروهای نظامی کش��ورهای خ��ارج از نیمکره غربی
اقدام��ی تهدید آمی��ز بوده و تهدیدی ب��رای صلح و امنیت
منطقه به شمار میآید.
وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر قانونی بودن حضور
نظامیان روس در ونزوئال گفت که این کشور به دنبال ایجاد
س��وریه دوم در ونزوئال نیست« .س��رگی الوروف» وزیر امور
خارجه روس��یه ب��ا رد اتهامات برخی کش��ورها درباره اعزام
نظامیان روس به ونزوئال گفت که مس��کو نمیخواهد شاهد

آزادی جوالن س��وریه وجود دارد؟ وی پاسخ داد:
«همانطور که پیشتر گفتیم تمامی احتماالت در
این باره وجود دارد ،موضوع "واضح" اس��ت ،گزینه
نظام��ی نیز خ��ارج از گزینهها نیس��ت»« .دونالد
ترام��پ» ،رئیسجمهور آمری��کا  ۵فرودین ۱۳۹۸
در اقدام��ی مغایر با قطعنامههای س��ازمان ملل با
امضای اعالمیهای حاکمیت رژیم صهیونیس��تی بر
بلندیهای جوالن اش��غالی س��وریه را به رسمیت
ش��ناخت .وزیر خارجه ونزوئ�لا هم گفت« :با وزیر
خارجه سوریه موافقم که توطئه آمریکا کشورهای
م��ا را هدف ق��رار داده ،دو ملت ونزوئال و س��وریه
در برابر امپریالسم و توطئه آمریکا خواهند ایستاد

س��وریهای دوم در ونزوئال باش��د و حضور نظامیان روس در
این کشور آمریکای التین هم مشروع و قانونی است .در این
میان همزمان با اعالم آمادهباش به نظامیان ونزوئالیی ،یک
مقام ونزوئال گفت نیروهای روس تا هر زمان که نیاز باش��د
در این کشور میمانند و ممکن است نظامیان روس بیشتری
هم به این کشور اعزام شوند .معاون وزیر امور خارجه ونزوئال
گفت احتمال دارد نیروهای روس��ی بیشتری وارد این کشور
ش��وند .همزمان «نیکالس مادورو» رئیسجمهور ونزوئال با
اعالم اینکه مخالفان قصد کشتن او را دارند به ارتش ونزوئال
اعالم آمادهباش داده اس��ت .مع��اون «ایوان گیل» وزی ر امور
خارجه «ونزوئال» ،با عدم رد احتمال ورود تعداد بیشتری از
نظامیان روسیه به این کشور ،بیان داشت نیروهای روسی تا
هر زمان که نیاز باشد میتوانند در این کشور باقیبمانند.
ونزوئال ب��رای حفاظت از پایتخ��ت از تهدیدات آمریکا
اقدام به استقرار سامانه دفاع موشکی اس  300در کاراکاس
کرده است .پسکوف گفت که نظامیان روسی که به ونزوئال
اعزام ش��دهاند با ه��دف نظارت بر قراردادهای تس��لیحاتی
اس��ت که ب��ا ونزوئال وج��ود دارد« .دونال��د ترامپ» رئیس
جمهور آمریکا با تهدید مس��کو گفت ک��ه تمامی گزینهها
برای خارج کردن روس��یه از ونزوئال مطرح اس��ت .روزنامه
والاس��تریتژورنال گ��زارش داد پنس ب��ه گوایدو گفته در
صورت��ی که بتواند قدرت را از مادورو بگیرد آمریکا از دولت
او حمایت خواهد کرد.

و [از ای��ن نبرد] پیروز بی��رون خواهند آمد ».خبر
دیگر آنکه س��خنگوی پنتاگون خبر داد که وزارت
دفاع آمری��کا در حال کار کردن ب��ر روی کاهش
نظامیان آمریکایی در س��وریه به  200نفر اس��ت.
از س��وی دیگر رئیس مجمع عمومی سازمان ملل
تأکید کرد ،تصمیم تنها یک کش��ور درباره جوالن
منجر به تغییر وضعیت این منطقه نخواهد شد .
«ماریا فرناندا اسپینوزا» رئیس مجمع عمومی
س��ازمان مل��ل در گفتوگویی ب��ا روزنامه قطری
«العربی الجدید» به تش��ریح موضع س��ازمان ملل
درباره اقدام اخیر «دونال��د ترامپ» رئیسجمهور
آمری��کا علیه جوالن پرداخت .الزم به ذکر اس��ت

مردم س��وریه در جوالن اشغالی و برخی شهرهای
دیگ��ر این کش��ور در اعت��راض به تصمی��م اخیر
رئیس جمهوری آمریکا در به رس��میت ش��ناختن
حاکمیت رژیم تلآویو بر جوالن اش��غالی س��وریه
تظاهرات کردند .ساکنان شهرک «مجدل شمس»
واقع در جوالن اش��غالی سوریه با تجمع در میدان
ش��هدای این ش��هرک علی��ه این تصمی��م دونالد
ترام��پ تظاهرات کردند .اهالی ش��هرک «الرفید»
و روس��تاهای تابع آن در اس��تان القنیطره ،اهالی
اس��تان حمص ،شهرک «عری» اس��تان السویداء،
اهالی اس��تان القامشلی و دانشجویان دانشگاههای
دمشق و حلب تصمیم ترامپ را محکوم کردند.

