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پاکس�تان: رسانه های پاکس��تان به نقل از منابع 
دیپلماتیک از س��فر »پوتین« رئیس جمهور روس��یه 
به پاکس��تان خبر می دهند که هنوز مورد تأیید منابع 
رسمی نیست. وزارت امور خارجه پاکستان با سفارت 
روس��یه در اس��ام آباد تماس برقرار و در تدارک سفر 

پوتین است اما برنامه نهایی آن قطعی نیست.

کوی�ت:  هیأت دولت وفاق ملی لیبی به ریاس��ت 
»احمد معیتیق« نایب رئیس شورای ریاستی و »محمد 
س��یاله« وزیر خارجه این دول��ت در کویت با »صباح 
خالد الحم��د الصباح« وزیر خارجه این کش��ور دیدار 
کرد.الصب��اح در ای��ن دیدار بر موض��ع ثابت کویت در 
خصوص حمایت از برقراری امنیت و ثبات در سراس��ر 
لیبی تأکید کرد و همگان را به کنار گذاشتن خشونت، 

برقراری صلح و تحقق رفاه و آرامش دعوت کرد.

امارات: روسیا الیوم به نقل از شبکه های تلویزیونی 
رژیم صهیونیس��تی اع��ام کرد که »یوس��ی کوهن« 
رئیس موساد )سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی( 
عملیات عادی س��ازی کامل روابط با امارات را برعهده 
دارد و این موضوع را رهبری می کند. در همین راستا 
هماهنگی های مشارکت اسرائیل در جشنواره »اکسپو 

۲۰۲۰« در دبی نیز برعهده وی بوده است.

مص�ر: گ��روه اخ��وان المس��لمین مصر نس��بت 
ب��ه تصمیم اخی��ر رئیس جمه��وری آمری��کا مبنی بر 
تروریستی خواندن این گروه واکنش نشان داد و اعام 
ک��رد، به فعالیت های خود ادامه می دهد. در این بیانیه 
آمده اس��ت: ما همچنان به تاش ها بر اس��اس اندیشه 
مس��المت آمیزمان ادامه می دهیم و اقدامی را که برای 
همکاری صادقانه و سازنده در راستای خدمت به جوامع 

محل سکونتمان صحیح می دانیم، انجام می دهیم.

گرجستان:  سالومه زورابیشویلی رییس جمهوری 
گرجستان با استقرار پایگاههای نظامی آمریکا در خاک 
کشورش مخالفت کرد. زورابیشویلی در مصاحبه با بخش 
گرجی 'رادیوی صدای آمریکا، استقر پایگاههای نظامی 
آمریکا در خاک گرجس��تان را غیرمقتضی عنوان کرد و 
گفت: این اقدام ممکن است نوعی خرابکاری تلقی شود

سودان: ائتاف معارضان سودانی پس از برگزاری 
چهار دور مذاکرات با ش��ورای نظامی این کشور، تأکید 
کرد ک��ه این ش��ورا در انتقال قدرت ب��ه دولت مدنی 
جدی نیست.  ائتاف »قوی الحریة و التغییر« )ائتاف  
گروه های خواهان آزادی و تغییر( تأکید کرد که شورای 
نظام��ی در انتقال قدرت به دولت مدنی جدیت ندارد و 

سعی دارد قدرت را در انحصار خود داشته باشد.

ذرهبین

دور جدید دعوای ترکیه و عربستان 
س��فارت ترکی��ه در ریاض به هجمه رس��انه های 
س��عودی علیه گردش��گری ترکیه واکنش نشان داد و 

آن را مغرضانه دانست.
و  رس��انه ها  گذش��ته  هفته ه��ای  و  روزه��ا  در 
ش��بکه های اجتماعی س��عودی مح��ور تبلیغات ضد 
ترکی��ه ای خود را بر گردش��گری این کش��ور متمرکز 
کرده  اند. رس��انه های سعودی از شهروندان خواسته اند 
تا به ترکیه سفر نکنند که این موضوع واکنش سفارت 
ترکیه در ریاض را در پی داش��ت. روز دوشنبه گذشته 
روزنامه الریاض عربس��تان در گزارشی مدعی شد که 
صاحبان رس��توران ها و اماکن تفریحی ترکیه، به طور 
سیستماتیک مش��تریان س��عودی را فریب داده و به 
نوعی از آن ها کاهبرداری می ش��ود. الریاض نوش��ت 
که طب��ق گزارش های متعددی، پلی��س ترکیه نیز با 
صاحبان رس��توران ها هماهنگ اس��ت و هنگامی که 
مش��تری فریب خورده نزد پلیس می رود، متوجه این 

هماهنگی می شود.
نویس��نده ای��ن گ��زارش در ادامه از ش��هروندان 
س��عودی خواست به ترکیه س��فر نکنند و مدعی شد 
که گردش��گران س��عودی و کش��ورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس هدف کاهبرداری هستند. مشابه چنین 
تبلیغات��ی نیز در هفته های گذش��ته در ش��بکه های 
اجتماعی سعودی به دفعات تکرار شده است. سفارت 
ترکیه در ریاض نیز در بیانی��ه ای این گونه گزارش ها 
را مغرضانه و نادرست دانست و اعام کرد که با هدف 
گمراه س��ازی افکار عمومی و بدون اس��تناد به شواهد 

متقن گردآوری شده است.
در بیانیه س��فارت ترکیه همچنین آمده است که 
این کش��ور مقصدی امن برای میلیون ها گردش��گر از 
سراس��ر جهان اس��ت و ترکیه مفتخر ب��ه میزبانی از 
ش��هروندان سعودی اس��ت. س��فارت ترکیه در ادامه 
اعام کرد که تعداد گردش��گران خارحی در سه ماهه 
ابتدایی س��ال  ۲۰۱۹ به میزان ۶.۱ درصد در مقایسه 
با میزان مش��ابه سال گذشته افزایش یافته و به تعداد 
۵.۵ میلیون گردشگر رس��یده است که از میان آن ها 

۷۵۲۶۶ تن از شهروندان سعودی بوده اند.

نیمچهگزارش

محور شرارات سعودی، اماراتی و مصری
رئیس جمهور سابق تونس درگیری در طرابلس پایتخت لیبی را سرنوشت ساز 
و نبرد در این ش��هر را نبرد علیه »محور شر اماراتی- سعودی-مصری« توصیف 
کرد. »منص��ف المرزوقی« رئیس جمهور س��ابق تونس به حمله ش��به نظامیان 

»ارتش ملی لیبی« تحت فرماندهی ژنرال »خلیفه حفتر« واکنش نشان داد.
 المرزوقی در صفحه فیس بوک خود نوشت: »بخشی از سرنوشت ما و سرنوشت 
امت در نبرد طرابلس در حال رقم خوردن اس��ت اما م��ردم ما توجهی به آن ندارد و 
گویی این نبرد برای اهل مریخ است، درست است که ما دغدغه و مشکاتی داریم اما نبرد 
طرابلس یک درگیری ش��دید بین محور بهار عربی و محور شر اماراتی –مصری-سعودی 
اس��ت«. المرزوقی همچنین حفتر را »اجیرش��ده« محور شر مذکور توصیف کرد و افزود: 
»شکس��ت این فرد اجیر شده محور شر در این نبرد به معنای شکست استبداد، استعمار 

و متحدان ازلی آن علیه حقوق و خواسته های مشروع ماست«.

وتمند قاره ثر
ثبات منطقه در گرو پایان اشغالگری اسرائیل

نخس��ت وزیر مالزی تاکی��د کرد، برقراری ثبات در منطق��ه منوط به پایان 
یافتن اش��غالگری اسرائیل است. ماهاتیر محمد، در پنجمین کنفرانس شرق که 
در ش��هر کواالالمپور با حضور ۲۰۰۰ تن از ۴۰ کشور برگزار شد، گفت: تبعیض 
نژادی و کش��تار جمعی که از س��وی رژیمی تروریس��تی به نام اس��رائیل علیه 

بشریت انجام می شود، تنها با اتمام اشغالگری پایان می یابد.
 نخس��ت وزیر مالزی درباره منطقه کش��ورهای عربی افزود: پس از حمله آمریکا 
به عراق در سال ۲۰۰۳ منطقه دچار بی ثباتی شد و وضعیت بی ثباتی که در حال حاضر 
یمن، س��وریه و فلس��طین گریبان گیر آن هس��تند، به فاجعه ای برای کل جهان تبدیل 
ش��ده است. همایش شرق موسسه ای جهانی و مستقل است که در سال ۲۰۱۲ با هدف 
تقویت ارزش هایی چون گفتگو، رایزنی و دموکراس��ی میان مردم ش��رق و مشارکت در 

ساخت آینده ای با ثبات سیاسی و اقتصادی شکوفا آغاز به کار کرد.

شرق آسیا 
توطئه خطرناک علیه اردن 

 خالد مش��عل رئیس س��ابق دفتر سیاس��ی حماس از توطئه خطرناک علیه 
اردن خبر داد و گفت: این کش��ور در معرض تحریم ، گرس��نگی و نوعی محاصره 

قرار دارد تا مواضع سیاسی  خود را تعدیل کند و معامله قرن را بپذیرد.
 خالد مش��عل در همایش »آفروآسیایی« )کشورهای آفریقایی-آسیایی( در 
ترکی��ه با اعام اینک��ه مذاکراتی بین وی و چند مقام حماس با برخی طرف های 
رس��می در امان صورت گرفته اس��ت گفت: اردن به عنوان یکی از کش��ورهای هدف 
معامله قرن، با خطری واقعی مواجه اس��ت. مش��عل ضمن تجلیل از موضع عبداهلل دوم 
پادش��اه اردن و مردم این کشور در قبال مس��اله قدس خاطر نشان کرد: »اردن به علت 
مخالفت با اس��کان فلس��طینی ها در این کش��ور و حذف نقش اردن در مسجد االقصی، 
هدف قرار گرفته اس��ت«. مش��عل از کش��ورهای عربی و اس��امی خواس��ت از اردن در 

مخالفت با معامله قرن حمایت کنند. 
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آنچهدرونزوئالمیگذرد
فرامرزاصغری

ونزوئ��ا طی روزهای اخیر صحن��ه تحرکاتی بوده که در 
ظاهر برگرفته از ش��کاف سیاس��ی و طغیان افرادی همچون 
گوای��دو رئیس س��ابق پارلمان ونزوئا بوده اس��ت حال آنکه 
شواهد امر بویژه دخالت های آمریکا حکایت از حقیقتی دیگر 
دارد. اقدام گوایدو کودتا علیه دولت قانونی و مردمی است که 
برای به آشوب کشاندن کشور است. این سوال مطرح می شود 
که گوایدو چگونه ادعای اقدام برای مردم را س��ر می دهد در 
حال��ی که با آوردن مردم به خیابان ها به دو قطبی س��ازی و 

بحران سازی امنیتی علیه کشور می پردازد این رفتار ابهام در 
صداقت رفتاری وی است . گوایدو از سوی پارلمان ونزوئا به 
دلیل وابس��تگی به آمریکا رد صاحیت شده است و لذا اقدام 

وی کاما غیر قانونی است . 
نکته مه��م دیگر دخالت آمریکا در تحوالت ونزوئاس��ت 
که رس��ما به موضع گیری و حمایت از بحران در این کش��ور 
پرداخته است. سازمان ملل باید به رفتار مداخله جویانه آمریکا 
رسیدگی کرده و از سکوت دست بردارد. ادعای آمریکا مبنی بر 
حمایت از مردم ونزوئا ادعایی واهی است چرا که اگر به فکر 
مردم بود اقدام به ایجاد آشوب و هرج و مرج نمی کرد آمریکا 
به دنبال سلطه بر ونزوئاست چنانکه حمایت آن از گوایدو به 
خاطر رویکرد وی به آمریکاس��ت نه استقال کشورش . رفتار 
آمریکا نش��ان می دهد این کشور هرگز قابل اعتماد نیست و 
در نهایت به دنبال نابودی س��ایر کشورهاست هدف آمریکا در 

ونزوئا سلطه بر منابع نفت این کشور است آمریکا با سرنگون 
س��ازی ونزوئا ضد آمریکایی به دنبال سلطه بر کل آمریکای 
التین اس��ت و این س��لطه گری دامن کش��ورهایی که امریکا 

ادعای دوستی به آنها دارد نیز تکرار خواهد شد. 
در ای��ن میان ادع��ای آمریکا برای آوردن پای روس��یه و 
ایران به بحران ونزئا برای پنهان سازی نقش مخرب خود در 
این کش��ور با ادعای رقابت با ایران و روسیه است. رفتارهای 
آمری��کا علیه ونزوئا همان رفتارهایی اس��ت که در فتنه های 
مخملین در بالکان صورت دارد که در اوکراین و گرجس��تان 
مش��ابه آن را می توان دید. آمری��کا در آنجا نیز وعده کمک 
های گسترده داده بود اما هرگز به وعده های خود عمل نکرد. 
منابع خبری از تحرکات موس��س »بلک وات��ر« و دیدارهای 
محرمانه او در آمریکا و اروپا برای ایجاد یک »ارتش اجاره ای« 
به منظور س��رنگونی دولت »نی��کاس مادورو« رئیس جمهور 

ونزوئا خبر داد که نش��انگر نقش آمری��کا در ایجاد بحران و 
ناامنی در کشورهاست.

 دش��منی آمریکا با ونزوئا به دلیل رویکرد این کش��ور به 
اس��تقال خواهی و نیز حمایت از فلسطین بوده است . سکوت 
کنگره آمریکا در برابر اقدام دولت علیه ونزوئا نشان می دهد که 
س��اختار حاکم بر آمریکا ساختاری ضد بشری و کودتاگر است 
و اختاف آنها نیز صرفا بر س��ر میزان قدرت است و نه اجرای 
سیاست ها. ونزوئا نشان داد که میان دموکرات و جمهوریخواه 
تفاوتی وجود ن��دارد.  در جمع بندی نهایی از تحوالت ونزوئا 
می ت��وان گفت که تحوالت اخیر این کش��ور کودتایی آش��کار 
اس��ت که البته به دلیل همراهی ارتش و مردم با دولت قانونی 
مادورو این طرح با ناکامی همراه شده هرچند که آمریکا با فشار 
اقتصادی و حمایت از فتنه گران به این مس��یر ادامه می دهد تا 

شاید بتواند اصل سرنگونی نظام را محقق سازد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه روز جهانی کارگر در حالی در گ�زارش 
بسیاری از کش��ورها برگزار ش��د که در فرانسه با 
دخالت هزاران پلیس به صحنه س��رکوب کارگران 

مبدل شد. 
فرانس��ه که در ماه های اخی��ر صحنه اعتراض 
ه��ای مردم��ی به نظ��ام س��رمایه داری ب��وده در 
روز کارگ��ر نی��ز صحنه اعتراض به سیاس��ت های 
دولتم��ردان ش��د در حالی که به فرم��ان ماکرون 
رئیس جمه��ور تدابیر نظام��ی و امنیتی عما ایم 
کش��ور را به پادگان تبدیل کرد. ده ها هزار پلیس 
ضد ش��ورش، ژان��دارم، نیروه��ای امنیتی و آتش 
نش��انان و گ��روه های ام��داد در س��طح پاریس با 
تجهیزات پیش��رفته دیده می ش��وند که مشغول 

بازرسی افراد و خودروها هستند.
در روز جهانی کارگر، فرانس��ه از ترس گسترش 
بلوا و ناآرامی به پادگانی کاما نظامی تبدیل شد. ده 
ها هزار پلیس ضد شورش، ژاندارم، نیروهای امنیتی 
و آتش نش��انان و گروه های امداد در سطح شهر با 
تجهیزات پیشرفته دیده شدند که مشغول بازرسی 
افراد و خودروها بودند.امانوئل ماکرون رئیس جمهور 
فرانسه دستور برخورد ش��دید با معترضان به نظام 
س��رمایه داری در روز کارگر را صادر کرده است. در 
سراسر فرانس��ه به ویژه پاریس جشن روز کارگر به 
تظاهرات گسترده همه مخالفان دولت اعم از جنبش 

ضدسرمایه داری و سندیکاها و احزاب مخالف علیه 
سیاس��ت های دولت تبدیل شد. جشن روز جهانی 
کارگر امسال در فرانسه هیچ شباهتی به جشن ندارد 
چ��را که همه مخالفان دولت، کارگران ، و احزاب به 

جنبش ضدسرمایه داری پیوسته اند.
به گفته منابع رس��انه ای تعداد زیادی از افراد 
دستگیر ش��دند. وزارت کشور فرانسه درباره تعداد 
بازداش��تی ها خبری منعکس نکرده است اما فقط 

در توئیتر چند تصویر از ساح های سرد نامتعارف 
مانند چاقو و قم��ه و پنجه بوکس و مواد آتش زاد 
را نش��ان داده اس��ت. کارگران و معترضان به نظام 
س��رمایه داری با رد هر گونه فضا سازی رسانه ای 
دولت و همه رس��انه های فرانس��ه ک��ه علیه آنان 
فعالیت می کنند اعام کرده اند ما حاضریم امنیت 
تظاه��رات دیروز را خودمان به عهده بگیریم و نیاز 
به لشکرکش��ی و پلیس بازی دولت فرانسه نیست. 
رسانه های فرانسه دیروز را روز بزرگ آزمون امانوئل 

ماکرون رئیس جمهور فرانسه بیان می کنند.
امس��ال به علت ادام��ه اعتراضات جنبش ضد 
س��رمایه داری که از حدود ۶ ماه قبل آغاز ش��ده، 
روز کارگر بسیار متفاوت از سال های گذشته است؛ 
فعاالن این جنبش و سندیکا های کاری و کارگری 
و همه اح��زاب مخالف دولت ماکرون در فراخوانی 
واحد اعام کرده اند در تظاهرات بزرگ نس��بت به 

سیاست های دولت فرانسه شعار  دادند.
از روز سه ش��نبه بیش��تر بانک ها، فروشگاه ها و 
اماکن تجاری به ویژه برند های بزرگ و معروف )که 
از نظر جنبش ضد سرمایه داری نماد سرمایه داری 
هس��تند( همه ویترین ه��ا و ورودی ه��ای خود را 
تخته کرده و با اس��تخدام محافظان ویژه به مقابله 
با خرابکاری های احتمال��ی پرداخته اند. تاکنون در 
جریان حدود ۶ ماه تظاهرات های ضدسرمایه داری 
در فرانسه که هر ش��نبه در سراسر این کشور برپا 

می ش��ود بیش از ۱۰ نفر کشته و ۱۳ هزار نفر هم 
بازداشت یا زخمی ش��ده اند. از ابتدای سال جاری 
میادی تاکنون ۲۸ پلیس خودکشی کرده اند که به 
گفته کارشناسان این آمار بسیار وحشتناکی است.

الزم به ذکر است شنبه معترضان جلیقه زرد در 
پاریس و سایر شهرهای فرانسه برای بیست وچهارمین 
هفته متوالی تظاهرات اعتراضی خود را برگزار کردند. 
به نوش��ته خبرگزاری »اسپوتنیک«، اعتراضات این 
هفته فرانس��ه در حالی آغاز شده است که »امانوئل 
ماک��رون« رئیس جمه��ور فرانس��ه به منظ��ور رفع 
مش��کات مردم فرانسه، کاهش مالیات بر درآمد را 
وعده داده است. شمار شرکت کنندگان در تظاهرات 
هفته گذشته جلیقه زردها به ۶۰هزار نفر رسید که 
۹۰۰۰ نفر آن در پاریس تجمع کردند. پلیس ۱۲۶ 
نفر را دس��تگیر کرد. این در حالی که پاس��خ دولت 
فرانسه به مطالبات مردمی سرکوب و بازداشت های 
گس��ترده بوده است.  شمار معترضان جلیقه زرد ها 
در هفت��ه گذش��ته ب��ه  ۲۷ ه��زار و ۹۰۰ نف��ر در 
پاریس رس��ید. تظاهرات در فرانس��ه، از ۱۷ نوامبر 
سال گذش��ته میادی در اعتراض به سیاست های 
اقتصادی مکرون آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بر 
اثر این اعتراضات تاکنون ۱۰ نفر کشته و ۸ هزار نفر 
زخمی یا بازداشت شده اند. حدود ۲۰ نفر هم بر اثر 
اصابت گلوله تفنگ فلش بال به چشمش��ان بینایی 

خود را از دست داده اند.

کشور مدعی حقوق بشر در روز کارگر پادگان نظامی شد 

فرانسه مهد سرکوب کارگران 

آمری��کا با هدای��ت مهره های  پی��اده  نظام��ش در حالی به آمریكاي التين
دنب��ال کودتا در ونزوئا ب��ود که همگرایی مردم و 
ارت��ش با دول��ت قانونی مادور ای��ن کودتا را ناکام 
س��اخت در حالی که جهانیان نی��ز به محکومیت 

این کودتای آمریکایی پرداختند. 
س��رانجام پس از ماه ها بحران سازی اقتصادی 
و سیاس��ی و تحری��ک مهره ها ب��رای ایجاد فضای 
بحران��ی در ونزوئا، آمریکا طرح کودتا را در پیش 
گرفت آنجا که گوایدو خواستار حضور مسلحانه در 

خیابان ها علیه دولت قانونی شد. 
در واکن��ش به این تح��رکات نیکاس مادورو 
رئیس جمهور ونزوئا در نشس��تی ک��ه والدیمیر 
پادرینو وزیر دفاع و دیوسدادو کابیو رئیس مجلس 
این کش��ور نی��ز در آن حضور داش��تند خطاب به 
مردم ونزوئ��ا گفت تاش برای کودتا در کش��ور 

بدون مجازات نخواهد ماند. وي در این س��خنرانی 
که بطور زن��ده از تلویزیون پخش مي ش��د افزود 
دادس��تان هایی را برای تحقیق درباره تاش برای 
کودتا در کشورش مامور کرده است. وی همچنین 
اف��زود از تع��دادی در ارتباط با ای��ن موضوع نیز 

بازجویی شده است.
م��ادورو در س��خنراني تلویزیوني خود تصریح 
کرد لئوپولدو لوپز ) رئیس حزب ارداه مردمي( این 
کودتا را رهبری کرده است. پیش از این سخنرانی 
وزیر خارجه شیلی گفت لوپز به سفارت این کشور 
در کاراکاس فرار کرده است البته پس از آن اعام 
شد لوپز به سفارت اس��پانیا گریخته است. مادورو 
در سخنرانی تلویزیونی خود همچنین گفت: "این 
اقدام بدون مجازات نخواهد ماند. با دادس��تان کل 

صحبت کرده ام و وی سه دادستان را مامور کرده 
اس��ت تا از هم��ه افرادی که در ای��ن حادثه نقش 
داش��ته اند، بازجویی کنند. آنها همچنین موظف 

شده اند درباره این موضوع تحقیق کنند.
" رئی��س جمه��ور ونزوئ��ا همچنی��ن گفت 
گوس��تاو گونزالس لوپز در س��مت خود به عنوان 
رئیس س��ازمان اطاعات ونزوئا ابقاء ش��ده است. 
خبرگزاری فرانس��ه اع��ام کرد ، رئی��س جمهور 
ونزوئ��ا ادع��اي مای��ک پمپئو وزیر ام��ور خارجه 
آمریکا را در مورد اینکه وي قصد فرار از ونزوئا را 
داشته است مورد تمسخر قرار داد و چنین ادعایي 

را تکذیب کرد.
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه اعام کرد: 
اظهارات مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر 

اینکه روسیه مادورو را برای انصراف از ترک کشور 
متقاعد کرده ، سخنانی گمراه کننده است .

روس��یه بار دیگر از حضور نظامیانش که طی 
روزهای اخیر وارد ونزوئا شدند ، دفاع و به آمریکا 
توصی��ه ک��رد این کش��ور را که با بح��ران عمیق 
سیاس��ی و اجتماع��ی مواجه اس��ت، تهدید نکند. 
ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
گفت:»ما به آمریکا توصیه می کنیم تهدید کردن 
ونزوئ��ا ، خفه کردن اقتصاد این کش��ور و س��وق 
دادن آن به س��وی جنگ داخل��ی را متوقف کند. 
چنین اقداماتی ناقض قوانین بین المللی اس��ت.« 
شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد ، یک منبع 
در وزارت امور خارجه س��وریه اعام کرد دمش��ق 
کودت��ای نافرجام علی��ه دولت قانون��ی جمهوری 

ونزوئا را محکوم می کند.
ش��بکه تلویزیون��ی المیادین اع��ام کرد ، اوو 

مورالس رئی��س جمهور بولیوی گف��ت : بار دیگر 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمری��کا در کودتای 
متجاوزانه خود شکس��ت خورد اما متاسفانه برخی 
کش��ورها به اش��تباه از این کودتا حمایت کردند. 
وزی��ر دفاع ونزوئا گفت ۸۰ درصد از نظامیانی که 
اقدام به ش��ورش در کاراکاس کرده اند، از س��وی 
"خوان گوایدو" سرکرده مخالفان فریب خورده اند. 
صدها ت��ن در حمایت از نیکاس م��ادورو رییس 
جمه��ور قانونی ونزوئا در مرک��ز کاراکاس تجمع 
کردند. وزیر ام��ور خارجه ونزوئا از رئیس جمهور 
ترکیه که تاش برای کودتای نظامی در ونزوئا را 

محکوم کرده است، تشکر کرد.
 وزی��ر ام��ور خارج��ه کوب��ا ب��ا رد اتهامات و 
تهدیدات��ی که دول��ت آمریکا به تازگ��ی علیه این 
کشور مطرح کرده، تأکید کرد که کوبا هیچ نیروی 

نظامی در ونزوئا ندارد.

محكوميت جهانی کودتای آمریكایی در ونزوئال 

آمارهامحرمانهشدند
در ادامه اقدامات آمریکا برای پنهان سازی ناتوانی اشان  ن ا در ح��ل بحران های امنیتی افغانس��تان، ب��ازرس ویژه بح�����ر
آمری��کا در امور افغانس��تان اعام ک��رد ارتش آمریکا برنام��ه ارزیابی کنترل 

دولت افغانستان بر قلمرو خود را متوقف کرده است.
این خبر در حالی اعام می شود که طالبان و آمریکا در حال رایزنی برای 
پایان جنگ در افغانس��تان هس��تند، توافقی که قرار است باعث خروج ارتش 
تروریست آمریکا  از افغانستان و عدم تبدیل شدن این کشور به مکانی برای 
فعالیتهای تروریستی شود.  س��یگار در گزارشی نوشت: میزان مناطق تحت 
کنترل دولت یا مناطقی که تحت نفوذ دولت افغانس��تان اس��ت،  دیگر رصد 
نخواهد شد.  همچنین سخنگوی نظامیان تروریست آمریکا در افغانستان در 
این رابطه گفت: در حالی که ناتو برنامه تحلیل کنترل دولت بر قلمرو خود را 
متوق��ف کرده، اما نیروهای اطاعاتی به صورت محرمانه میزان کنترل دولت 

و طالبان بر سرزمین های افغانستان را بررسی خواهند کرد. 
 اما جان س��اپکو، رئیس س��یگار در این رابطه اظهار داشت: معنای این 
حرکت ، اطاعات کمتر برای پرداخت کنندگان مالیات در آمریکایی اس��ت. 
آخرین گزارش رس��می که در ژانویه سال ۲۰۱۸ میادی منتشر شده، نشان 
می ده��د که دولت افغانس��تان تنها بر ۵۳ درصد قلم��رو خود که ۶۳ درصد 
جمعیت این کشور را شامل میشود، در کنترل خود دارد و مابقی یا در اختیار 
طالبان است یا مورد مناقشه میان دو طرف قرار دارد. این گزارش می افزاید: 
در س��ال ۲۰۱۷ فرمانده وقت نظامیان تروریست آمریکا در افغانستان اعام 
کرده بود که هدف ارتش این کشور عقب راندن طالبان از ۸۰ درصد سرزمین 

افغانستان است، موضوعی که هیچگاه محقق نشد. 
س��یگار تاکید کرد: میزان حمات طالبان در س��ال ۲۰۱۹ در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه در س��ال ۲۰۱۸ به طور میانگین ۱۹ درصد افزایش یافته و 
همچنین در این بازه زمانی نیز میزان تلفات نظامیان افغانس��تان ۳۱ درصد 
افزایش داشته است.  با توجه به آمار محدودی که به صورت عمومی منتشر 
می ش��ود، نش��ان می دهد که اوضاع امنیتی در افغانس��تان وخیم تر ش��ده 

است.

افشاینامحامیکالهسفیدها
وزارت خارجه آمریکا، آش��کارا به حمایت واش��نگتن از  آس�يا تروریست های موسوم به کاه سفید ها در سوریه اعتراف غ�رب 

کرد.
سازمان تروریستی کاه سفید ها با شعار های بشردوستانه در مناطق تحت 
کنترل تروریست های جبهه النصره که شاخه القاعده در سوریه است، فعالیت 
می کند. گزارش��گر االخباریه س��وریه گفت آمریکا پس از دروغ ها، انکار ها و 
فریبکاری های فراوان، آش��کارا به حمایتش از گروه تروریس��تی کاه سفید ها 
اعت��راف کرد. این گروه با ش��عار های دروغین بشردوس��تانه در مناطق تحت 

کنترل تروریست های جبهه النصره در سوریه فعالیت می کند.
وزارت خارج��ه آمری��کا با اعام حمای��ت از این گروه تروریس��تی، فاش 
کرد ش��ماری از مسئوالن ارش��د وزارت خارجه این کشور با اعضای این گروه 
تروریستی هفته گذشته دیدار و با آنان درباره مجموعه ای از موضوعات گفتگو 
کردند. وزارت خارجه آمریکا اعام کرد: »ما به حمایت از کاه سفید ها و فعالیت 
قهرمانانه آنان که نجات بخش زندگی هاس��ت افتخار می کنیم.« گزارشگر این 
شبکه گفت این حقیقت و حقایق دیگر ثابت کننده حمایت شماری از کشور ها 

و در صدر آن ها آمریکا از گروه تروریستی کاه سفیدهاست.
ش��بکه های تروریس��تی و نیز گروه تروریستی کاه س��فید ها و حامیان 
آنان به روایت های دروغین و س��اختگی خود درباره به کارگیری س��اح های 
ش��یمیایی در تعدادی از مناطق سوریه متوسل شده اند و دولت سوریه را به 
ای��ن حمات متهم کرده اند. آخرین ای��ن اتهامات نیز در برخی مناطق ادلب 
و حومه ش��مالی حماه بود. آنان صحنه های س��اختگی جدیدی را درباره به 
کارگیری س��اح ش��یمیایی به وجود آوردند تا ارتش سوریه را متهم و بهانه 
حمله غرب و آمریکا را به س��وریه فراهم کنند. خبر دیگر از سوریه آنکه پس 
از س��فر یک گروه عشایری از شرق سوریه به ترکیه، منابع سوری می گویند، 
هدف این س��فر تاش برای ایجاد تشکیات نظامی جدید در شرق سوریه با 
مشارکت ترکیه اس��ت.»رامی الصالح« رئیس نهاد موسوم به »شورای اعای 
قبایل و عشایر سوریه« به همراه یک هیئت در آنکارا با »فؤاد اوکتای« معاون 

»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد.

هالکتمزدورانسعودی
در ادام��ه ناکامی متجاوزان به یمن، تعدادی از نظامیان  س��عودی و مزدوران آنه��ا در حمله موش��کی نیروهای مق���اوم�ت

یمنی کشته و زخمی شدند.
یک منبع نظامی یمنی اعام کرد در پی ش��لیک موش��ک » زلزال ۱« به 
پادگان عاطفه در منطقه نجران عربستان سعودی تعدادی از نیروهای عبد ربه 
منصور هادی رئیس جمهور مستعفي و فراري یمن و نظامیان ائتاف متجاوز 
س��عودی کش��ته و زخمی ش��دند. همچنین تک تیراندازن یمنی چهار تن از 
نظامیان سعودی را در شرق منطقه خوبه در استان جیزان هدف قرار دادند. 

این منب��ع نظامی همچنین اعام کرد حمل��ه نیروهای عبد ربه منصور 
ه��ادی به مواضع ارتش و کمیته های مردمی یم��ن در جوف ناکام ماند. در 
مقابل نیروهای ائتاف س��عودی با تیربارهای س��نگین ف��رودگاه الحدیده را 
هدف قرار دادند. همچنین جنگنده های س��عودی ش��هر مس��تبع در استان 
الحجه را هدف قرار دادند. ش��بکه تلویزیونی المسیره نیز گزارش داد ، شمار 
دیگری از مزدوران س��عودی نیز در اس��تانهای عس��یر در جنوب عربستان و 
استان های الجوف و البیضاء در داخل یمن و در درگیری با رزمندگان ارتش 

و کمیته های مردمی یمن به هاکت رسیدند.
ش��ماری از مزدوران ارتش س��عودی در دفع یورش آن��ان در منطقه آل 
الحماقی در نزدیکی گذرگاه علب در استان عسیر )واقع در جنوب عربستان( 
کش��ته یا زخمی شدند. ستاد اطاع رسانی ارتش و کمیته های مردمی یمن 
تصاوی��ری از محاص��ره مزدوران در ای��ن منطقه و تعقیب آنان منتش��ر کرد. 
گزارشگر المسیره در گزارشی ضمن اشاره به جزئیات شکست حمله مزدوران 
س��عودی در منطقه آل الحماقی گفت ش��ماری از مزدوران ارتش سعودی در 
درگیری ها کشته یا زخمی شدند و تعدادی از خودروهای زرهی و نظامی آنان 
نیز منهدم شد. جنگنده های متجاوز سعودی- آمریکایی نیز برای نجات مابقي 
م��زدوران ، منطق��ه عملیات را بمباران کردند تا آن��ان را از محاصره نیروهای 
یمنی خارج کنند. از طرف دیگر یک منبع در یگان مهندسی نیروهای یمنی 
گفت چهار دستگاه خودروی نظامی ارتش سعودی در منطقه حیران در محور 

جیزان منهدم شدند که به هاکت سرنشینان این خودروها منجر شد.


