
فرادیـد6 یک شنبه  22 اردیبهشت 1398  شماره 5019 

ام�ارات: عف��و بین المل��ل محاکمه هش��ت تن از 
شهروندان لبنانی بازداشت در زندان های دولت امارات 
را "ناعادالنه و س��اختگی" خواند. عفو بین الملل ضمن 
محکوم کردن محاکمه هش��ت تن از شهروندان لبنانی 
بازداشت ش��ده در زندان های دولت امارات اعالم کرد: 
این اشخاص بازداشت شده زیر شکنجه مجبور شده اند 
به "تش��کیل گروهک تروریس��تی و برنامه ریزی برای 
انجام حمالت تروریس��تی در داخل امارات به دس��تور 

"حزب اهلل" لبنان" اعتراف کنند.

قطر: محمد الخلیفی نماینده قطر در دادگاه کیفری 
بین المللی در پایان دومین روز جلسه دادگاه بین المللی 
کیفری الهه برای رسیدگی به درخواست امارات درباره 
لغو ش��کایت قطر، گفت، امارات همه تالش های دوحه 
برای حصول راه حل دوس��تانه برای منازعه دو کش��ور 
را نادیده گرفته اس��ت. الخلیفی گف��ت که ابوظبی به 
پیش��نهاد قطر برای ایجاد کمیته مش��ترک نظارت بر 

اجرای اقدامات موقت، پاسخ منفی داده است.

عم�ان: وزیر خارج��ه عراق از تصمی��م عمان برای 
بازگشایی سفارت این کشور در بغداد خبر داد. »محمدعلی 
الحکیم« اعالم کرد که پیامی را از سوی »یوسف بن علوی« 
همت��ای عمانی خود مبنی ب��ر تمایل این کش��ور برای 
بازگشایی سفارتش در بغداد دریافت کرده است. گفتنی 
است که سفارت عمان در سال ۱۹۹۰ به دنبال ورود ارتش 

عراق به کویت و متشنج شدن روابط بسته شد.

عراق: نماینده ویژه ریاست جمهوری ترکیه در امور 
عراق از سفر قریب الوقوع نخست وزیر عراق به آنکارا خبر 
داد. »ویس��ل اوغلو« تاکید کرد که »عادل عبدالمهدی« 
قرار اس��ت در ۱۵ می  جاری»۲۵ اردیبهشت« به ترکیه 
سفر کند. عبدالمهدی در جریان این سفر با »رجب طیب 

اردوغان« رئیس جمهوری ترکیه دیدار خواهد کرد.

هند: ش��رکت بوئینگ آمریکا اولین بالگرد آپاچی 
را به هند تحویل داد. هند در سال ۲۰۱۵ قراردادی را 
با آمریکا برای خرید بالگردهای آپاچی به امضا رسانده 
بود و اولین بالگرد تحویل مقامات نظامی دهلی ش��د. 
براس��اس قرارداد امضا شده قرار است شرکت بوئینگ 

۲۲ بالگرد آپاچی به هند تحویل بدهد.

یونان: در نشست پارلمان یونان به دولت چپگرای 
سی ریزا به رهبری »الکسیس سیپراس« نخست وزیر 
این کشور رأی اعتماد داد. نمایندگان پارلمان یونان با 
۱۵۳ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع بار 

دیگر به دولت یونان رأی اعتماد دادند.

سودان: برخی منابع رس��انه ای فاش کردند، عمر 
البش��یر به اتهامات مطرح ش��ده از س��وی مس��ئوالن 
تحقیقات اعتراف کرده است. در همین حال، دادستان 
کل س��ودان با انجام تحقیقات از البش��یر درباره اتهام 
کودتا علیه دولت مشروع در سال ۱۹۸۹ موافقت کرد.

ذرهبین

اسناد مداخله پنتاگون در ده ها کشور
همزمان با تشدید تحرکات نظامی آمریکا در مناطق 
مختلف جهان، مدرس��ه رس��می نیروهای ویژه آمریکا 
سند جامعی را از مداخله پنتاگون در ده ها کشور جهان 

منتشر کرد.
این س��ند که به چند دهه گذش��ته اشاره دارد به 
مداخله مستقیم آمریکا از طریق حمایت از هم پیمانان 
داخلی در برخی از کشورها پرداخته و نکته قابل توجه 
در اطالعات ارائه شده این است که در برخی از کشورها 
بیش از یکبار مداخله ش��ده است. ویل اروین گزارشگر 
رسمی دانشگاه فرماندهی مشترک نیروهای ویژه آمریکا 
و از جنگجویان قدیمی در نیروهای ویژه در این س��ند 
که در ۲۵۰ صفحه منتش��ر شده است ۴7 مورد از این 

مداخالت را از سال۱۹۴۱ تا ۲۰۰۳ بر می شمرد. 
اروین در این س��ند ضمن اش��اره به مدت زمان و 
هدف از مداخله از کش��ورهایی مث��ل کوبا نیکاراگوئه 
آنگوال کویت افغانس��تان الئ��وس کامبوج عراق کوزوو 
صربستان و لهستان به عنوان مهم ترین کشورهایی یاد 
می کند که در این زمینه هدف آمریکا بوده اند. براساس 
این سند هدف از مداخله در کشورهای مختلف جهان 
تعطیل اجبار و براندازی نظام های حاکم بیان می شود 
و به این نکته اشاره می شود که اجبار در دوسوم موارد 

و براندازی در یک سوم موارد موفق بوده است.
نویسنده گزارش می افزاید میزان موفقیت عملیات 
مداخله جوی��ان در زمان جنگ دو برابر زمان صلح بوده 
است. هر چند اس��اس کار این گونه بود که از مقاومت 
مسالمت آمیز مخالفان مسلح در دیگر کشورها حمایت 
ش��ود اما موفق تری��ن عملی��ات زمانی انجام ش��د که 
واشنگتن به صورت مستقیم از حمالت نظامی در دیگر 
کش��ورها حمایت کرد. در این گزارش از درز اطالعات 
امنیتی به عنوان اصلی ترین عامل شکست بیست مورد 
از این نوع عملیات یاد ش��د که عملیات س��ال ۱۹6۱ 

خلیج خوک ها نمونه ای از این نوع شکست است. 

نیمچهگزارش

مخالفت با شرایط صندوق بین المللی پول 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان تفاهمنامه بین صندوق بین المللی پول 
و وزارت خزانه داری این کشور برای دریافت وام را رد کرد. خان خواهان کاهش 
مالیات و جلب رضایت نمایندگان صندوق بین المللی پول در این زمینه است. 
صن��دوق بین المللی پول ب��رای پرداخت وام، تقاض��ای افزایش مالیات در 
پاکس��تان تا سقف 7۰۰ میلیارد روپیه را مطرح کرده بود. این در حالی است که 
دولت پاکس��تان افزایش نرخ برق و گاز برای ش��هروندان پاکس��تانی را که از شرایط 
صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام بود پذیرفته اس��ت. مذاکره برای دریافت وام 
پاکستان که رقم آن 6 میلیارد و ۴۰ میلیون دالر برآورد می شود با حضور »عبد الحفیظ 
ش��یخ« وزیر دارایی این کشور در مراحل نهایی قرار داشت که عمران خان با آن موافقت 
نک��رد. صن��دوق بین المللی پول کاهش ارزش روپیه و افزایش قیمت دالر را از ش��رایط 

پرداخت وام به پاکستان اعالم کرد.

 شبه قاره
مردم آمریکا از جنگ خسته شده اند

مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت، مردم 
آمریکا از جنگ های طوالنی از جمله جنگ افغانس��تان خس��ته شده اند با این 

وجود حضور آمریکا در کابل برای تامین منافع واشنگتن ضروری است.
»مک ماستر« گفت، جنگ های طوالنی با وجود همیاری شرکا اما همچنان 
س��خت است و آمریکا نیز از دریافت خسارت های فراوان جنگ افغانستان مستثنا 
نیست. ماس��تر در واشنگتن گفت، برخی در داخل دولت آمریکا هستند که خواهان 
بازتاب دقیق تلفات و ضررهای آمریکا از جنگ افغانس��تان نیستند و این برخالف اصول 
حمایت از حقوق مردم است. ماستر با توجه به تمدید حضور نیروهای نظامی آمریکا در 
منطق��ه خاورمیانه افزود، م��ردم آمریکا از هزینه های کالن آمریکا در حفظ نقش نظامی 
خود در خاورمیانه ناراحت هستند از اینرو واشنگتن باید هر چه زودتر سیاست خود در 

افغانستان را اصالح کند در غیراینصورت با واکنش تند داخل مواجه خواهد شد.

بحران
اشتباه بزرگ پاکستان

وزیر دفاع س��ابق پاکس��تان اعالم کرد: آمریکا هرچقدر هم تالش کند باید 
بپذیرد که در افغانس��تان شکس��ت خورده و راه نجاتی ن��دارد. »خواجه آصف« 
وزیر دفاع س��ابق پاکستان و عضو ارشد حزب نواز اعالم کرد: همراهی با آمریکا 
تصمیم خودس��رانه ای بود که پس از حادثه یازده سپتامبر توسط سیاستمداران 

پیشین پاکستان گرفته شد.
وی تصریح کرد: این تصمیم احمقانه باعث ش��د کش��ور ما سال ها تبدیل به خانه 
جنگ ش��ده و ناامنی گریبان مردم ما را نیز بگی��رد. خواجه آصف تأکید کرد: حدود ۴۰ 
س��ال اس��ت مردم این منطقه درگیر ناامنی و تروریسم هستند ولی آنها گناهی ندارند و 
نباید تاوان اشتباه عده ای دیگر را بدهند. الزم به ذکر است که عضو ارشد حزب نواز گفت: 
در طول س��ال های س��یاه پس از حادثه یازده سپتامبر مناطق مختلف پاکستان از جمله 

کراچی، سوات، مناطق قبایلی و... هدف حمالت تروریستی مختلفی قرار گرفتند.
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بازی با تعرفه ها 
فرامرز اصغری

تنش های اقتصادی میان آمریکا و چین همچنان در حال 
اوج گرفتن اس��ت. در جدیدترین اقدام واشنگتن اعالم کرده 
تعرف��ه گمرکی جدید آمریکا بر کاال های چینی به میزان ۲۵ 
درصد بر ۳۲۵ میلیارد دالر از کاال های وارداتی از این کش��ور 
اعمال می ش��ود. این اداره افزود عوارض ۲۵ درصدی مشمول 
۵7۰۰ قل��م کاالی چین��ی خواهد ش��د. با اق��دام آمریکا در 
افزایش تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دالر کاال های چینی، مناقش��ه 
تجاری این دو کش��ور باال گرفت. وزارت بازرگانی چین اعالم 

کرد علیه آمریکا اقدام متقابل می کند.
هر چند کهد تقابل تجاری میان دو کشور دارای سابقه ای 
طوالنی اس��ت و یکی از محورهای سیاست جهانی ترامپ نیز 
در همین مس��یر بوده اما این س��وال مطرح می شود که چرا 
در مقطع کنونی این طرح تش��دید ش��ده است و آمریکا چه 
اهداف��ی را در ورای آن پیگی��ری می کند؟  بخش��ی از اقدام 
کنونی ترام��پ را می توان برگرفته از ش��رایط داخلی آمریکا 
و ش��خص وی دانس��ت. ترامپ از س��وی جریان های سیاسی 
و حتی نزدیکان خود متهم به مدارا با چین اس��ت در همین 
ح��ال کنگره طرح اس��تیضاح وی را در پی��ش گرفته و حتی 

سخن از ۱۰ میلیون امضا برای اجرای این مسئله است.
ترامپ که همواره سیاست بحران سازی جهانی را راهکار 
ف��رار از مش��کالت داخلی قرار داده این ب��ار نیز تالش دارد تا 
با برجسته س��ازی جنگ تجاری با چین، از اس��تیضاح رهایی 

یاب��د. نکته دیگر آنکه آمریکا در صحن��ه جهانی با زنجیره ای 
از بحران ه��ا مواجه اس��ت. از یک س��و پرونده کره ش��مالی 
چنانکه انتظار داش��ته پیش نرفته و پیون��گ یانگ بر خالف 
خواس��ته های آمریکا رفتار کرده است. از سوی دیگر در حوزه 
روسیه نیز آمریکا با خروج از برخی پیمان های دوجانبه مانند 
موش��ک های میان برد، نتوانسته مس��کو را به همگرایی سوق 
دهد در حالی که مسکو در مناطقی همچون سوریه و ونزوئال 
به تقابل گس��ترده و  آش��کار با آمریکا روی آورده اس��ت. در 
همی��ن حال اعمال تحریم و به زانو در آوردن ایران از اهداف 
کالن آمریکاست چنانکه در جدیدترین اقدام از اعمال تحریم 

در حوزه فلزات و فوالد گفته است. 
مجموع این اقدام در حالی از سوی آمریکا پیگیری می شود 
که یک اصل مهم در آنها مشترک است و آن نقش چین است. 
روابط این کشورها با چین و همسویی منافع پکن با آنها موجب 

ش��ده تا اعمال  تحریم ها نتواند چندان کارکردی داش��ته باشد 
و عمال آمریکا با ناکامی در این حوزه هات مواجه ش��ده اس��ت. 
واش��نگتن بر این تصور اس��ت که با اعمال فشار بر چین بویژه 
در ح��وزه اقتصادی و امنیتی می تواند پکن را به مولفه ای برای 
تحقق اهدافش در برابر کره ش��مالی، ایران، روس��یه و ونزوئال 
مبدل سازد. حلقه تکمیلی تحرکات اقتصادی آمریکا، اقدامات 
آن در حوزه امنیتی اس��ت که تقوی��ت توان نظامی ژاپن و نیز 

برگزاری رزمایش مشترک با هند نمودی از آنهاست. 
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که اقدام آمریکا علیه 
چین نه از روی قدرت بلکه ناش��ی از وضعیت نابسامان داخلی و 
چالش های جهانی آن است که با اعمال فشار اقتصادی به دنبال 
پنهان سازی آنهاست هر چند که روند تحوالت نشان می دهد که 
این روند نیز نمی تواند حالل مش��کالت واشنگتن باشد و چین 
همچنان به توسعه توان اقتصادی اش بدون توقف ادامه می دهد. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه آمریکایی- گ�زارش  ائ��الف  جنای��ات 
س��عودی علیه ملت یمن هر روز وارد ابعاد تازه ای 
می ش��ود چنانکه ش��هروندان یمنی اع��م از پیر و 
ج��وان و ک��ودک در آغازین روز ه��ای ماه مبارک 
رمض��ان کاری غیر از جس��تجو ب��رای پیدا کردن 

منابع تامین آب آشامیدنی ندارند.
س��عودی در حال��ی خ��ود را خ��ادم حرمین 
شریفین می نامد و ادعای محور جهان اسالم بودن 
دارد که در ماه رمضان نیز همچنان به کش��تار در 
یمن ادام��ه می دهد چنانکه مردم یمن به س��بب 
حمالت متجاوزان سعودی-آمریکایی، برای تامین 
آب آش��امیدنی م��ورد نی��از خود در م��اه مبارک 
رمضان با مشکل روبه رو هستند. مهاجران الحدیده 
نیز از س��ازمان های بین المللی می خواهند آن ها را 

به خانه و کاشانه خودشان بازگردانند.
گزارشگر المنار در گزارشی درباره اوضاع زندگی 
یمنی ها گفت: شهروندان یمنی اعم از پیر و جوان و 
کودک در آغازین روز های ماه مبارک رمضان کاری 
غیر از جس��تجو برای پیدا کردن منابع تامین آب 
آشامیدنی ندارند. خشکسالی در استان ریمه باعث 
خشک ش��دن چش��مه ها، چاه ها و برکه ها شده و 
مش��کالت زیادی برای مردم به وجود آورده است. 
یمن پیش از جنگ نیز از جمله کشور هایی بود که 
با بحران آب دست به گریبان بودند به همین سبب 
جنگ و پیامد های ناشی از آن بر این مشکل افزوده 
اس��ت. یکی از مردم یمن گف��ت: اوضاع ما چیزی 

ش��بیه جهنم است. نه س��رپناه درستی داریم و نه 
آب و دیگ��ر امکانات. در ادامه گزارش آمده اس��ت: 
با وج��ود ادامه حمالت هوایی ب��ه مناطق مختلف 
اس��تان الحدی��ده، ش��هروندانی که از این اس��تان 
مهاجرت کرده اند به سبب وخامت اوضاع، خواستار 
بازگش��ت به شهر و دیار خود هستند. در این میان 
در واکن��ش به جنایات س��عودی ارتش یمن موفق 
شد وارد »قعطبه« بزرگ ترین شهر استان »ضالع« 
شود؛ اتفاقی که اختالف نیروهای وابسته به امارات 
و دولت مس��تعفی یمن )مقیم عربستان( را شدت 
داده و به درگیری داخلی آنها منجر شده است. در  
مقابل، نیروهای ائتالف سعودی اماراتی، به جنوب 
این شهر عقب نشینی کردند؛ پیشروی جدید ارتش 
یم��ن، درها برای تحوالت دراماتیک بیش��تر، برای 
ائتالف را باز می کند آن هم در زمانی که اختالفات 
میان جبهه س��عودی-اماراتی بیشتر شده است. در 
ادام��ه این گزارش آمده؛ این پیش��روی در مناطق 
کوهستانی صعب العبور باعث شد »شورای انتقالی 
جنوبی« وابسته به ابوظبی وضعیت آماده باش اعالم 
کند و از »تعرض به جنوب« س��خن بگوید تا شاید 
بتواند اهالی استان های جنوبی را علیه ارتش یمن 

)و انصاراهلل( بش��وراند اما با پاس��خ نیروهای ارتش 
و کمیته ه��ای مردم��ی را در چند جبهه از قعطبه، 
»االزارق و مریس« )دیگر ش��هرهای استان ضالع( 

روبه رو شد.
از سوی دیگر سازمان ملل اعالم کرد، انصاراهلل 
در راس��تای ت��الش ب��رای اجرای��ی ش��دن توافق 

استکهلم، به صورت یکجانبه از سه بندر کلیدی در 
غرب یمن خارج می ش��ود. سازمان ملل اعالم کرد، 
انص��اراهلل با خروج یک جانبه از س��ه بندر اصلی در 
غرب این کشور و در تاریخ ۱۱ تا ۱۴ ماه می )۲۱ تا 
۲۴ اردیبهشت( موافقت کرده و این گامی مطلوب 
برای اجرای مذاکرات سیاسی با هدف پایان جنگ 

در یمن است. کمیته هماهنگی استقرار مجدد که 
ریاس��ت آن را »مایکل لولیس��گارد« برعهده دارد 
در بیانی��ه خ��ود تصریح کرد، انص��اراهلل به صورت 
یک جانب��ه از بندر »الصلیف« )وی��ژه نقل و انتقال 
دارو و م��واد غذایی(، بندر نفتی »رأس عیس��ی« و 
بن��در نفت��ی الحدیده به عنوان بندر اصلی کش��ور 
یمن عقب نش��ینی می کن��د. در ادامه ای��ن بیانیه 
آمده، س��ازمان ملل بر خروج نیروهای انصاراهلل در 
بندرهای ذکر شده نظارت می کند و این اولین گام 

در راستای اجرایی کردن توافق صلح سوئد است.
الزم به ذکر است درپی گلوله باران متجاوزان 
س��عودی در استان الضالع یمن چهار کودک عضو 
یک خانواده شهید و چهار نفر دیگر زخمی شدند. 
منابع محلی اعالم کردن��د در این حمله دو منزل 
در منطقه قعطبه اس��تان الضالع هدف قرار گرفت 
که به ویرانی کامل دو منزل بر س��ر ساکنان منجر 
شد. نیروهای یمنی عملیات نفوذ عناصر وابسته به 
ائتالف متجاوز سعودی در نزدیکی »نجران« را ناکام 
گذاش��تند. ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن طی 
عملیات هایی جداگانه بر ۱۵ پایگاه مرزی سعودی 
مسلط شدند. براساس این گزارش، نیروهای یمنی 
همچنان به پیش��روی های خود علیه سعودی ها و 
مزدوران آنها در جبهه های مختلف ادامه می دهند. 
از سوی دیگر »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن در س��خنانی به ش��دت از نقش 
منفعالنه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد در 

قبال جنگ یمن انتقاد کرد.

ائتالف آمریکایی- سعودی جنایتی دیگر را رقم زدند 

شهادت روزه داران یمنی در قحطی آب 

تفرقه افکنی نظامی 
علیه ونزوئال

در طرحی برای ایجاد ش��کاف  متحده آمریکاي التین ایاالت  نظامیان،  میان 
بع��د از اعم��ال تحریم های ثانوی��ه علیه بخش های 
امنیتی و دفاعی ونزوئ��ال، اعالم کرد که تماس ها با 
چهره های نظامی در کاراکاس را افزایش داده است.

 بعد از شکس��ت خوردن کودت��ای آمریکایی 
»خ��وان گوایدو« رئیس مجمع مل��ی ونزوئال علیه 
دولت قانونی این کش��ور، واشنگتن طی یک هفته 
اخیر تماس ها با چهره های نظامی پیشین و کنونی 

ونزوئال را افزایش داده است.

یک مقام آمریکایی که خواس��ت نامش فاش 
نش��ود در گفت وگو با خبرگزاری »رویترز« ضمن 
اع��الم این خب��ر گفت که ایاالت متح��ده حتی با 
ژنرال »مانوئل کریس��توفر فیگوئرا« رئیس پیشین 
س��ازمان اطالع��ات ونزوئال در تماس ب��وده و از او 
ب��رای اج��رای کودتا در این کش��ور حمایت کرده 
اس��ت. این مقام ارش��د همچنین اع��الم کرد که 
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های ثانویه ای را بر 
وزارت دفاع و سازمان های اطالعاتی ونزوئال اعمال 
کرده و براساس آن هر کشوری با آنها تعامل داشته 
باشد، از سوی واش��نگتن تحریم می شود. پیش از 
این در شامگاه جمعه، وزارت خزانه داری آمریکا دو 
موسسه تجاری و دو فروند کشتی خارجی را بهانه 

ارتباط با دولت مادورو تحریم کرده بود. 

ای��ن در حالی اس��ت که »نی��کالس مادورو« 
رئیس جمه��ور قانون��ی و منتخ��ب ونزوئ��ال طی 
سخنرانی در جمع هواداران خود در کاراکاس گفت 
ژنرال فیگوئرا »خائن« اس��ت و در طراحی نقش��ه 
کودتای هفته گذشته با آمریکا و گوایدو همکاری 
کرده بود. در همین حال نیز »جان بولتون« مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید با متهم کردن ایران، روسیه 
و کوب��ا به نقض دموکراس��ی در ونزوئال، در صفحه 
توئیتر خود نوشت: »وزارت خزانه داری گام هایی را 
برداش��ت تا انعطاف بیشتری برای تحریم سازمان 
اطالع��ات و دیگ��ر بخش ه��ای دفاع��ی و امنیتی 
)ونزوئال( داشته باشد«. در این میان رئیس جمهور 
ونزوئال تأکید کرد که ژنرال س��ابق این کش��ور که 
مغ��ز متفکر کودت��ای نافرجام اخیر ب��ود، بیش از 

یکسال اس��ت که به خدمت »سیا« درآمده است. 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور منتخب ونزوئال در 
یک سخنرانی تلویزیونی از ژنرال »مانوئل ریکاردو 
کریس��توفر فیگوئه را« مدیرکل س��ابق س��رویس 
اطالعات مل��ی ونزوئال بعنوان مغ��ز متفکر توطئه 
اخیر کودتا در این کش��ور نام ب��رد. مادورو تأکید 
کرد که »کاراکاس« ش��واهدی در اختیار دارد که 
نش��ان می دهد س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
)س��یا( حدود یکسال پیش این ژنرال ونزوئالیی را 

به خدمت خود درآورده بود.
»خوان گوای��دو« رئیس جمه��ور خودخوانده 
ونزوئال در تاری��خ ۳۰ آوریل در یک نوار ویدئویی، 
مردم و ارتش ونزوئال را به ش��ورش دعوت کرد که 
ب��ه دنبال ع��دم حمایت ارتش از گوای��دو، توطئه 

کودتا علی��ه دولت مادورو، ظرف چندین س��اعت 
شکس��ت خورد. طبق این گزارش، فیگوئه را در پی 

کودتای ناکام ۳۰ آوریل مادورو را ترک کرد.
م��ادورو در ادامه س��خنان خ��ود تصریح کرد 
که بازرس��ان در بررس��ی های خود ب��ه این نتیجه 
رس��یدند که فیگوئه را، نیروی محرک توطئه کودتا 
در ونزوئال بوده اس��ت و به درخواس��ت واشنگتن، 
چنین اقدامی را انجام داده است. »لوئیز فلوریدو« 
یکی از معاونان رهبر مخالفان ونزوئال بامداد شنبه 
اع��الم کرد که از این کش��ور گریخته و به کلمبیا 
پناهنده ش��ده اس��ت. خبر دیگر آنکه یک کشتی 
گارد س��احلی آمریکا که وارد آب های ونزوئال شده 
بود، پ��س از مکالمه تلفنی با نی��روی دریایی این 

کشور وادار به تغییر مسیر خود شد.

خشم آنکارا از شرکای سنتی
رئیس جمه��ور ترکی��ه ب��ا انتق��اد از آمری��کا گفت: ما  خط نمی توانیم رفتارهای اش��تباهی را که دیگر اعضای ناتو س����ر

علیه ما انجام می دهند, بپذیریم.
رئیس جمهور ترکیه در مراس��م افطاری که با حضور سفیران کشورهای 
خارج��ی در آن��کارا برگزار ش��د, از آمریکا انتقاد کرد. رج��ب طیب اردوغان 
گف��ت: م��ا نمی توانیم رفتارهای اش��تباهی را که دیگر اعض��ای ناتو علیه ما 
انج��ام می دهند, بپذیریم. وی ) ب��ا انتقاد از آمریکا( گف��ت: اینکه عضو ناتو 
باشید, شریک راهبردی باشید اما از تحریم سخن بگویید قابل قبول نیست. 
رئیس جمه��ور ترکیه گفت: اتحادیه اروپ��ا همچنان تالش می کند ما را بازی 
دهد. اینها قابل تحمل نیس��ت. اردوغان گف��ت: آنچه ما را بیش از همه چیز 
متاسف می کند, بیان سخنی در مقابل ما و انجام رفتار مغایر با آن در پشت 
س��ر ما اس��ت. رئیس جمهور ترکیه گفت:  کس��انی که در مبارزه کشور ما با 
) گروه وهابی صهیونیستی( داعش از ما حمایت نکردند, در مسئله پناهجویان 

نیز بار سنگین مسئله را بر دوش ما گذاشتند.
اردوغان در س��وریه ۴ هزار کیلومتر مربع را از تروریس��ت ها پاکس��ازی 
کردیم و مردم این مناطق را از ظلم نجات دادیم.وی گفت: زمینه بازگش��ت 
۴ میلیون آوار س��وری را به کشورش��ان فراهم خواهیم کرد. اردوغان گفت:  
حدود ۳۲۰ هزار تن از آواره های س��وری داوطلبانه از کشور ما به کشورشان 
بازگش��تند. وی گفت: ما برای حفظ امنیت و آرامش در ش��رق مدیترانه نیز 
تالش می کنیم. ما از حقوق ترکیه و بخش ترک نش��ین قبرس نیز محافظت 
خواهیم کرد. رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد, خواس��تار حل مس��ئله موجود 
در شرق مدیترانه از طریق گفتگو هستیم. اردوغان گفت: جنگ های تجاری, 
تحریم ه��ای اقتصادی و زب��ان تهدید پیوندهای میان کش��ورها را مخدوش 
می کن��د. وی گفت: مس��ائلی مانند تغییرات اقلیمی,  تش��دید مس��ئله فقر و 
مهاجرت غیر قانونی اوضاع موجود را دش��وارتر می کند. وی گفت: اگر میان 
تروریس��ت ها تفاوتی قائل ش��ویم جهان ما تبدیل به مکانی خواهد ش��د که 

هیچکس در آن امنیت نخواهد داشت.

کشف تسلیحات صهیونیستی در القنیطره
در ادامه افشای نقش صهیونیست ها در حمایت تروریسم،  آس�یا نظامیان ارتش سوریه مقادیری از تسلیحاِت ساخت رژیم غ�رب 

صهیونیستی را در حومه شهر »القنیطره« کشف و ضبط کردند.
ارتش س��وریه به تازگی عملیات پاکسازی جدیدی را در حومه القنیطره 
ترتی��ب داده اس��ت.به دنبال این عملیات، مقادیری از تس��لیحات س��اخت 
رژیم صهیونیس��تی که توس��ط تروریس��ت های تکفیری مورد اس��تفاده قرار 
می گرفت، کش��ف و ضبط ش��د. مقادیری دارو ، س��الح و تجهیزات ساخت 
رژیم صهیونیس��تی متعلق به تروریست ها در جریان پاکسازی جنوب سوریه 
کشف و ضبط شد. استان قنیطره در جنوب کشور و مجاورات استان درعا در 
نزدیک بلندی های جوالن اش��غالی س��وریه قرار دارد. ارتش سوریه بهار سال 
۱۳۹7 طی عملیات یک ماهه س��ه اس��تان جنوبی این کشور از جمله استان 
درع��ا و قنیطره را از دس��ت تروریس��ت ها آزاد ک��رد. در ماه های اخیر ارتش 
سوریه برای پاکس��ازی مناطق آزاد شده اقدام کرده و تاکنون مقادیر زیادی 

سالح های ساخت اسراییل و امریکا را کشف کرده است.
همچنین خبرگزاری رس��می جمهوری عربی س��وریه گ��زارش داد که 
نی��روی هوایی و واحد توپخانه ارتش س��وریه چندی��ن مرکز تجمع و تمرکز 
تروریس��ت های تحریر الش��ام )النصره( را در اس��تان »ادلب و حماه« درهم 
کوبید. این تروریست ها در جنوب استان ادلب در شهرک حاس تجمع کرده 
بودند که ارتش س��وریه با شناسایی مواضع آنان اقدام به بمباران این مناطق 

کرد. 
گفته می شود که هم اکنون ۱۴6 هزار تروریست که برخی از آنها سوری 
هس��تند و ش��مار زیادی از آنها تروریست هایی از 6۰ کشور جهان می باشند 
در ش��مال غرب س��وریه در استان ادلب و ش��مال حماه و غرب حلب حضور 
دارند. پیش از حمله ارتش س��وریه به این منطقه برای آزادسازی آن، ترکیه 
از بیم یا بهانه گس��یل شدن میلیون ها آواره از روسیه خواست به آنکارا برای 
جداکردن تروریس��ت ها از مخالف��ان و حل و فصل اوض��اع ادلب با کمترین 

هزینه فرصت بدهد.

تظاهرات ضدسرمایه داری در گام بیست و ششم 
سب���ز بیس��ت و شش��مین تظاهرات های جنبش ضدسرمایه  داری در فرانس��ه دیروز برگزار و علی رغم هوای بارانی ؛ قاره 

دیروز نیز مردم معترض به خیابانها آمده اند.
اعتراضات علیه سیاس��ت های دولت فرانسه در حالی به هفته ۲6 رسیده 
که فضای رسانه های این کشور) ظاهرا به صورت هماهنگ شده ( به بایکوت 
کامل این اعتراض��ات پرداخته اند. موضوع انتخابات پارلمانی اروپا و دوقطبی 
ماک��رون لوپن )رئیس جمهور و رئیس حزب اجتماع ملی( بحث ش��ب و روز 
رس��انه های فرانسه شده تا ش��اید افکار عمومی از اعتراضات ضد دولتی دور 
نگه داشته ش��ود. البته جایگاه حزب اکثریت "جمهوری به پیش" وابسته به 
رئیس جمهور فرانس��ه با توجه به عملکرد دولت چندان مناس��ب نیست و در 
نظرس��نجی ها با ۲۲ درصد ش��انه به شانه حزب راست افراطی خانم لوپن در 
حرکت است. علی ایحال دیروز شهرهای بزرگ از جمله لیون، نانت، مارسی، 
ب��وردو و پاری��س با وجود محدویت ه��ا و ممنوعیت هایی ک��ه از قبل دولت 
فرانس��ه اعمال و اجرا کرده؛ ش��اهد حضور معترضان به سیاس��ت های دولت 

فرانسه بود.
به نوش��ته فرانس پرس، وزارت کشور فرانسه ش��مار شرکت کنندگان در 
تظاهرات هفته پیش را ۱۹ هزار نفر اعالم کرد که کمترین میزان مش��ارکت 
از هفدهم ماه نوامبر سال گذشته است. البته سازمان دهندگان تظاهرات در 
فرانس��ه شمار ش��رکت کنندگان را بیش از ۴۰ هزار نفر اعالم کردند. در این 
میان لوپن رئیس حزب راس��تگرای "انجمن ملی" فرانسه از رئیس جمهوری 
کشورش خواس��ت تا در صورت شکست در انتخابات آتی پارلمان اروپایی از 
مقامش استعفا دهد. انتخابات پارلمان اروپایی برای ۲۳ تا ۲6 مه برنامه ریزی 
ش��ده است. نظرسنجی ایپسوس/سوپرا-اس��تریا نشان می دهد حزب انجمن 
ملی متعلق به مارین لوپن در انتخابات آتی ۲۲ درصد رای می گیرد و حزب 
"جمهوری ب��ه پیش" امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانس��ه ۲۱.۵ درصد 
رای به دس��ت می آورد. این انتخابات در بحبوحه تداوم اعتراض جلیقه زردها 

علیه سیاست های ماکرون برگزار خواهد شد. 


