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اردن: رئیس پارلم��ان اردن اعالم کرد که نمایندگان 
این پارلمان برای بررس��ی تجاوزات رژیم صهیونیستی 
به مس��جداالقصی تشکیل جلس��ه می دهند. »عاطف 
طراونه« رئیس پارلمان اردن س��خنانی را در خصوص 
مس��جداالقصی و تجاوزات رژیم صهیونیس��تی به آن 
مط��رح کرد. وی اع��الم کرد که پارلم��ان اردن برای 
بررس��ی تجاوزات رژیم صهیونیستی به مسجداالقصی 

تشکیل جلسه می دهد.

لیبی: هیأت س��ازمان ملل در لیبی به حمالت ارتش 
ملی لیبی به یک فرودگاه غیر نظامی در غرب طرابلس 
اشاره کرد. این هیأت اعالم کرد که فرودگاه زواره واقع 
در غرب طرابلس تنها برای اهداف غیر نظامی استفاده 

می شود. 

آرژانتین: وزی��ر خزانه داری آرژانتین با انتش��ار یک 
نامه ضمن تأکید بر لزوم »نوسازی چشمگیر« در تیم 
اقتصادی دولت از س��مت خود استعفا کرد. »نیکالس 
دوخوِون« وزی��ر خزانه داری آرژانتین از س��مت خود 
اس��تعفا کرد. یک منبع آگاه در دولت آرژانتین گفت 
که رئیس جمهور این کش��ور »هرن��ان الکونزا« وزیر 
کنون��ی اقتصاد در ایالت بوئنوس آی��رس را به عنوان 

جانشین دوخوون منصوب کرده است.

مالزی: بخش��ی از نظامیان نیروی دریای��ی آمریکا به 
همراه گارد س��احلی و نیروی دریایی س��لطنتی مالزی 
)RMN( رزمایش پنج روزه مشترک موسوم به فعالیت 
آم��وزش دریایی )MTA( مال��زی 2019 را در پایگاه 
دریایی "لوموت " در ایالت پراک این کشور جنوب شرق 
آسیا آغاز کردند. امسال مالزی و آمریکا 62 امین سال 

روابط مشترک دیپلماتیک را پشت سر می گذارند.

گرجس�تان: وزی��ر دف��اع گرجس��تان از امضای یک 
توافقنامه نظامی س��ه ساله با آمریکا طی روزهای آینده 
خبر داد. »ل��وان ایزوریا« وزیر دفاع گرجس��تان بعد از 
دیدار با سرهنگ »استفانی بگلی« وابسته نظامی جدید 
آمریکا در تفلیس با اعالم این موضوع گفت که این توافق 

سه ساله خواهد بود و به زودی به امضا خواهد رسید. 

ژاپن: نتایج یک نظرس��نجی در ژاپن نش��ان می دهد 
نزدی��ک ب��ه دو س��وم م��ردم این کش��ور ب��ا حضور 
نیروه��ای ژاپن��ی در ائتالف تحت رهب��ری آمریکا در 
خلی��ج فارس و تنگ��ه هرمز مخالف هس��تند. در این 
نظرس��نجی که به ص��ورت تلفنی و ب��ا نمونه هایی از 
سرتاس��ر ژاپن انجام ش��ده، ۵۷.1 درصد، یعنی حدود 
دو سوم پاسخ دهندگان، گفته اند که با پیوستن به این 

»ائتالف« مخالف هستند. 

ذرهبین

 حمایت انگلیس
 از پزشک شکنجه گاه های صدام 

در اقدامی که ماهیت ضد بش��ری انگلیس را بیش��تر 
آش��کار می سازد، پزش��ک عراقی که به ارتکاب جرایم 
علیه بشریت در زندانهای هولناک »صدام« متهم بود،  
در نهایت ب��ا حکم دادگاه موفق به اخذ پناهندگی در 

انگلیس شد.
 یک پزش��ک عراقی که به ارتکاب جرایم علیه بشریت 
در زندان های ش��کنجه »صدام« رئیس جمهور معدوم 
ع��راق متهم بود، در نهایت موفق ب��ه اخذ پناهندگی 
انگلیس شد و قضات دادگاه حکم دادند که او چاره ای 
ج��ز انجام چنی��ن جرایمی نداش��ته اس��ت. روزنامه 
انگلیسی »دیلی میل« در این خصوص گزارش کرد، این 
پزشک ۵4 س��اله که تنها بعنوان »MAB«، شناخته 
می ش��ود، در دهه 1990، به درمان قربانیان شکنجه 
در زندان ه��ای فاجعه بار دیکتات��ور عراق می پرداخت. 
روزنام��ه انگلیس��ی دیلی تلگراف گزارش ک��رد،  این 
پزش��ک به دلیل نقش��ی ک��ه در دس��تگاه اطالعاتی 
»االس��تخبارات« صدام ایفا کرده بود، موفق به گرفتن 
پناهندگی نش��د اما در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم 
داد که هیچ گونه ش��واهدی در خصوص مشارکت این 

پزشک در شکنجه زندانیان موجود نیست.
در س��ال MAB ،201۵، با موفقیت استدالل کرد که 
تحت فشار چنین اقداماتی را انجام می داده است و در 
یک دادگاه مهاجرتی اعتراف کرد که مرتکب جرایمی 
علیه بشریت شده است. با اینحال ، دو سال بعد، »ترزا 
می« نخست وزیر س��ابق انگلیس که در آن زمان وزیر 
کش��ور بود، با اعطای پناهندگی به این پزشک عراقی 
مخالفت کرد و دادگاه دیگری نیز دفاعیات این پزشک 
مبنی بر تحت فشار بودن برای انجام چنین اقداماتی را 
رد کرد. س��ه قاضی دادگاههای قضایی انگلیس به نفع 
این پزش��ک عراقی رأی داده ان��د و می گویند که هیچ 
ش��واهدی که نقش این پزشک را در شکنجه زندانیان 
اثبات کن��د، وجود ندارد. انگلیس هم��واره از حامیان 
قات��الن و البته هتاکان به مقدس��ات دین��ی بوده که 
حمایت از سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی 

و گروهک تروریستی منافقین نمودی از آن است. 

نیمچهگزارش

شعارهای ضد سعودی علیه عادل الجبیر 
وزیر مش��اور دولت س��عودی در امور خارجه، که برای حضور در مراسم امضای 
توافق سیاسی به پایتخت سودان رفته بود با شعارهای ضد سعودی بدرقه شد.

عادل الجبیر وزیر خارجه س��ابق و وزیر مش��اور کنونی دولت س��عودی در امور 
خارجه، هنگام حضور در خارطوم پایتخت س��ودان، با ش��عارهای ضدس��عودی 
روبه رو ش��د. در همی��ن چارچوب روزنامه فرامنطقه الق��دس العربی گزارش داد، 
الجبیر پس از خروج از س��الن کنفرانس به همراه هیئت همراه خود هدف شعارهای 
ضد س��عودی شهروندان س��ودانی قرار گرفت که با تجمع چند هزار نفری خود در حال 
برپایی جش��ن شادی به مناسبت امضای توافق سیاس��ی میان شورای نظامی سودان و 
احزاب معارض اعالن الحریه و التغییر) ائتالف آزادی و تغییر( بودند.  شهروندان سعودی 
شعار »مرگ مرگ بر عربستان« سر می دادند و از همین رو محافظان عادل الجبیر او را 

سریعا با خودرو از محل دور کردند.

افزایش بودجه موشک های هسته ای آمریکا
وزیر دفاع روس��یه اعالم کرد آمریکا پیش از ترک پیمان موشکی 19۸۷ بودجه 

الزم برای ساخت موشک های هسته ای خود را در نظر گرفته بود.
س��رگئی ش��ویگو، اعالم ک��رد آمریکا یک س��ال پیش از خ��روج از پیمان منع 
موشک های هسته ای میان بُرد )آی ان اف( بودجه الزم برای ساخت موشک های 
کوت��اه بُ��رد و میان بُرد خود را فراهم کرده بود. وزیر دفاع روس��یه گفت مس��کو 
هیچگاه برگزاری مذاکره با آمریکا در خصوص پیمان موشکی 19۸۷ را رد نمی کند و 
همواره شفافیت را در اقدامات خود نشان داده است. شویگو در مصاحبه با شبکه خبری 
روس��یه 24 گفت: ما هرگز مذاکره )با واش��نگتن( را رد نکردیم، ما از فوریه تا آگوس��ت 
)2019( این پیشنهاد را مطرح کردیم. از یک سال پیش از خروج آمریکا از پیمان منع 
موشک های هسته ای میان بُرد منابع مالی الزم برای توسعه موشک های میان بُرد و کوتاه 

بُرد در طرح بودجه آمریکا گنجانده شد.

ترامپ همچون هیتلر است
»نی��کالس م��ادورو« رئیس جمه��ور ونزوئال، اقدام��ات دولت »دونال��د ترامپ« 
رئیس جمه��ور آمریکا در اعمال فش��ارهای اقتص��ادی علی��ه »کاراکاس« را با 

اقدامات »آدولف هیتلر« رئیس آلمان نازی مقایسه کرد.
وی در خصوص تحریم های آمریکا علیه دولت خود گفت:»آنها کم و بیش، اقداماتی 
را علی��ه ما انجام می دهند که نازی ها در ده��ه 1940 علیه مردم اروپا انجام دادند، 
اقداماتی که نازی ها با یهودیان انجام دادند و من آن را محکوم می کنم. ترامپ کاری را با 
ونزوئال می کند که هیتلر کرد-آزار و اذیت، حمله و تحریم و محاصره«. وی همچنین از طرح 
خود برای مقابله با برنامه دولت ترامپ برای محاصره دولت ونزوئال خبر داد، البته جزئیاتی 
از آن را فاش نکرد.آمریکا و گروهی از متحدان این کش��ور س��وم بهمن ماه سال گذشته در 
اقدامی غیرقانونی »خوان گوآیدو«، رهبر ش��ورای مل��ی ونزوئال را به عنوان »رئیس جمهور 

موقت« این کشور به رسمیت شناخته و ادامه دولت مادورو را غیرقانونی اعالم کردند.

علی تتماج 

ع��راق ط��ی هفته های اخی��ر ب��ا رویدادهای سیاس��ی قابل 
توجه��ی همراه ش��ده که محور آن را نیز تش��دید اعتراض ها 
به سیاست های دولتمردان بویژه از سوی نمایندگان پارلمان 
تش��کیل می ده��د. جریان هایی مانند جری��ان عمار حکیم و 
جریان ص��در محور این انتقادها را تش��کیل می دهد چنانکه 
برخ��ی نمایندگان آنها در پارلمان از اس��تیضاح برخی وزرا و 

و حتی نخست وزیر س��خن گفته اند. این رویکرد انتقادی در 
حالی صورت می گیرد که برخی محافل رس��انه ای و سیاسی 
تالش کرده اند تا آن را نشانه چند دستگی در ساختار سیاسی 
ع��راق عنوان و از آن جهت منافع ضد عراقی بهره گیرند. آنها 
تالش دارند تا چنان وانمود سازند که الگوی ساختاری جاری 
در عراق نمی تواند حالل مش��کالت باشد و بازگشت عراق به 
دوران بعث و یا آنچه آمریکا و اروپا با ادعای دموکراسی مطرح 

می کنند را راهکار پایان این وضعیت عنوان می کنند. 
ای��ن رویک��رد تبلیغاتی ب��رای بحرانی نش��ان دادن وضعیت 
سیاس��ی ع��راق در حال��ی ص��ورت می گیرد ک��ه در تحلیل 
این تحوالت چند نکته قابل توجه اس��ت. نخس��ت آنکه این 
اعتراض ها و انتقادها بیش��تر  از س��وی جریان های شیعه که 
همگرایی بیشتری با عادل المهدی نخست وزیر دارند صورت 
می گیرد و این یعنی اینکه جریان های شیعه نه تنها به دنبال 

س��لطه بر قدرت نبوده بلکه هدفشان زمینه سازی برای حل 
مشکالت کشور و تحقق مطالبات مردم بوده لذا عملکرد آنها 
را باید نقد درون گفتمانی دانس��ت ک��ه پویایی این جریان ها 

برای تحقق مطالبات مردمی را نشان می دهد. 
دوم آنک��ه عراق اکن��ون با چند بحران مهم مواجه اس��ت. از 
یک س��و فساد در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور مشاهده 
می ش��ود که ناکارآمدی و یا ک��م کاری برخی وزرا به این امر 
دامن زده اس��ت. تغییر در ساختار مذکور امری ضروری برای 
مقابله با فساد و س��وق دادن کشور به سمت پیشرفت و حل 

مشکالت است.
 از س��وی دیگ��ر در حال��ی انفجارهای مش��کوک در مراکز و 
انبارهای تس��لیحات ارتش و نیروه��ای مردمی عراق افزایش 
یافت��ه که همزمان آمریکا به دنبال بازگرداندن داعش و ناامن 
س��ازی عراق است. مسئله ای که ارتباط میان این دو مولفه را 

بیش از پیش در اذهان تقویت می سازد. مقابله با این روند نیز 
از وظای��ف مهم دولت برای حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات 
امنیت��ی اس��ت. از مطالبات جریان های منتق��د بویژه جریان 
حکیم و صدر نیز توجه دولت به این دو مقوله یعنی فس��اد و 

نیز وضعیت امنیتی کشور است. 
با توجه به آنچه ذکر شد به صراحت می توان گفت که رویکرد 
ای��ن جریان ها به انتق��اد و حتی تهدید به اس��تیضاح وزرا نه 
برگرفت��ه از اص��ل قدرت طلب��ی و ضدیت با دول��ت بلکه در 
چارچوب کمک به حل مش��کالت کش��ور و یاری رساندن به 
دولت در تحقق مطالبات مردمی اس��ت. نکته قابل توجه آنکه 
استیضاح و سوال کردن از حقوق نمایندگان در تمام دنیاست 
و حتی در آمریکا و یا کشورهای اروپایی نیز این روند مشاهده 
می ش��ود که وزرا و یا حتی نخست وزیر یا رئیس جمهور به 

پارلمان احضار و مورد بازخواست قرار می گیرند. 

یادداشت

وزهای حساس عراق  ر

وضعیت فوق العاده در شبه قاره همچنان قربانی می گیرد 

کشمیر در محاصره ارتش هند

۲۴۵ کشته و زخمی در انفجار خونین کابل
ن وزارت کش��ور افغانستان اعالم کرد بر اثر انفجار در یک  ا جش��ن عروس��ی در کابل پایتخت این کش��ور دستکم بح�����ر

دویست و چهل و پنج نفر کشته یا زخمی شدند.
یک مقام مسئول گفت: بر اثر انفجار در مراسم عروسی درکابل 6۳ نفر کشته 
و 1۸2 نفر زخمی ش��دند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان 
اع��الم کرد: عام��ل انتحاری کمربند انفجاری خ��ود را در یک هتل در حوزه 
ششم امنیتی شهر کابل و در نزدیکی جایگاه عروس و داماد منفجر کرد. وی 
افزود: هنوز آمار تلفات و زخمی های این انفجار نهایی نشده است اما شاهدان 
عینی از کش��ته و زخمی شدن بیش از 100 نفر در این انفجار خبر داده اند 
که بیشتر آن ها مرد هستند.این دومین بار در یک سال اخیر است که اجتماع 
مردمی در هتل ها در ش��هر کابل هدف حمله انتحاری قرار می گیرد.زمستان 
سال گذش��ته نیز تجمع علمای اهل سنت افغانس��تان به مناسبت والدت با 
سعادت پیامبر گرامی اسالم در هتل اورانوس کابل هدف حمله انتحاری قرار 

گرفت که براثر آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
نکته قابل توجه آنکه افراد مس��لح موتورس��وار »محمد اعظم« امام جماعت 
مس��جد »عثمان بن عفان« در ش��هر »کویت��ه« مرکز ایالت بلوچس��تان را 
هدف قرار دادند. مولوی محمد اعظم ۵0 س��اله اهل افغانس��تان بود و محل 
سکونتش نیز نزدیک مسجد عثمان بن عفان قرار داشت. از سوی دیگر رئیس 
جمه��وری دولت وحدت ملی افغانس��تان در واکنش به حمله مرگبار به یک 
مراس��م عروس��ی در کابل، با تاکید براینکه جامعه جهانی باید برای ردیابی 
و محکومیت عامالن در کنار مردم افغانس��تان بایس��تد، افزود: گروه طالبان 
ب��ا محکومیت این حمله نم��ی تواند خود را تبرئه کند. اش��رف غنی رئیس 
جمهوری اس��المی افغانستان با صدور بیانیه ای ضمن محکومیت این حمله 
، آن را بزرگترین و فجیع ترین جنایت علیه بش��ریت و انس��انیت عنوان کرد 
و افزود: آماج قرار دادن مردم در مراس��م خوش��ی، مکاتب، مساجد، بازارها و 
مکان های عامه نش��ان دهنده قس��اوت یک گروه هراس افگن است که برای 

کشتن مردم بی گناه ما کمر بسته اند.

ین اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در بحر
با س��کوت نهادهای مدعی حقوق بشر جهانی و استمرار  بش�ر وضعی��ت بحرانی در زندان ه��ای آل خلیفه، حدود 200 حق�وق 
زندانی سیاس��ی در زندان "جو" شهر منامه پایتخت بحرین در همبستگی با 

1۵ زندانی دیگر دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.
مس��ئوالن زن��دان "جو" 1۵ زندانی را از بیش از دوس��ال پی��ش تاکنون در 
س��اختمانی ج��دا از س��ایر زندانیان در ش��رایط بدی نگه��داری می کنند و 
محدودیت ه��ای زی��ادی علیه آنها اعم��ال کرده اند. ای��ن زندانیان یک هفته 
قبل، از مراجع حقوق بشری خواستند تا برای برداشته شدن محدودیت های 
امنیتی خودش��ان که زندگی آنها را در این ساختمان به جهنم تبدیل کرده 
است، وارد عمل شوند. حسن الغسره به نمایندگی از این 1۵ زندانی در پیامی 
صوتی از زندان محدودیت های اعمال ش��ده علیه آنها را تشریح کرد و از عزم 

آنها برای اعتصاب غذا سخن گفت.
الغس��ره گفت که این زندانیان خواهان حقوق کامل خود و ملحق ش��دن به 
س��ایر زندانیان در زندان "جو" هس��تند و از روز 1۵ اوت جاری نیز دست به 
اعتصاب غذای نامحدود برای برآورده ش��دن خواسته هایش��ان می زنند. 196 
زندانی سیاسی در زندان "جو" نیز در همبستگی با این 1۵ زندانی دست به 
اعتصاب غذا زدند. برخی منابع گفتند: ۸1 زندانی بند 1۳ و 11۵ زندانی بند 

14 زندان "جو" به اعتصاب غذا ملحق شدند.
 آنها خواهان برداش��ته ش��دن محدودیت 1۵ زندانی یادش��ده و ادغام آنها با 
سایر زندانیان هستند. رژیم بحرین در اقدامی مشابه محدودیت هایی را علیه 
زندانیان سیاس��ی زن اعمال کرده اس��ت. هاجر منصور و مدینه علی دو تن 
از این زندانیان هس��تند که با محدودیت های ش��دید از سوی مریم البردولی 
رئیس زندان "عیس��ی" روبه رو هس��تند. هر دوی آنه��ا از درمان و مالقات با 
خانواده محروم هس��تند.رژیم بحرین همچنین از خروج اس��امه التمیمی از 
نمایندگان س��ابق مجلس ب��رای ادامه درمان در خارج از کش��ور جلوگیری 
کرد. وی اخیراً دچار س��کته مغزی ش��ده است و مسئوالن فرودگاه از خروج 

او جلوگیری کردند.

راه اصلی حلب و دمشق چشم انتظار آزادی 
نیروه��ای ارتش س��وریه در جنوب اس��تان »ادلب« با  آس�یا حرکت از س��مت ش��هرک »مدایا« مزارع و بلندی های غ�رب 
اطراف »خان ش��یخون« را آزاد کرده و تروریس��ت ها را در این شهرک بسیار 

مهم به محاصره در آوردند.
در ای��ن حمالت که با آتش س��نگین توپخانه و حمالت هوای��ی همراه بود، 
نیروهای ارتش س��وریه توانس��تند بلندی های »النار« که مش��رف به منطقه 
اس��ت را به کنترل خود در آورند. جنگنده های روس��یه و سوریه نیز مواضع 
تروریس��ت های جبهة النصره را در »خان ش��یخون«، »رکایا«، »کفرسجنه« 
و »ش��یخ مصطفی« که در جنوب ادلب واقع ش��ده اند بمباران کرده و مسیر 
امدادی تروریس��ت ها و تعدادی از مراک��ز آنها را منهدم کردند. بامداد جمعه 
گذشته نیروهای سوری موفق شدند با پیشروی در شمال شهرک »الهبیط«  

شهرک »مدایا« و ارتفاعات غربی آن را آزاد کنند. 
اما در خصوص شهرک »خان شیخون«؛ این شهرک با توجه به اینکه مشرف بر 
مس��یرهای اصلی و حیاتی است، اهمیت زیادی دارد. این مسیرها باعث شده که 
خان ش��یخون، حلقه وصل بین ریف های ش��رقی، غربی و شمالی بر ادلب باشد. 
آزادسازی خان شیخون، گام نخست برای بازگشایی مسیر بین پایتخت اقتصادی 
سوریه )حلب( با پایتخت سیاسی این کشور )دمشق( است. اما از نظر نظامی، باعث 
خواهد شد که ارتش سوریه به راحتی بتواند به سمت شمال یعنی »کفرسجنة« 
و »معرة النعمان« پیشروی کند؛ منطقه ای که حلقه وصل مسیرهای بین المللی 
س��وریه به سمت شمال، جنوب، ش��رق و غرب است. خبر دیگر آنکه از سپتامبر 
201۵، حدود یک میلیون و ۳00 هزار آواره در داخل سوریه و 600 هزار نفر که 
خارج از کشور آواره بودند، به خانه هایشان بازگشته اند  الکس باکین به خبرنگاران 
گفت: تالش ها برای یافتن راه حل غیرنظامی برای درگیری داخلی سوریه و کمک 
به بازگشت مردم سوریه به زندگی آرام و صلح آمیز در این کشور ادامه دارد. خبر 
دیگر آنکه روزنامه الش��رق االوس��ط نوشت، گزارش منابع ترک مبنی بر احتمال 
توافق آنکارا و دمش��ق با میانجیگری روس��یه و ایران در خصوص منطقه امن و 

وضعیت ُکردها در شمال سوریه، موجب نگرانی واشنگتن شده است.

ویژه در حالی رسانه های هندی از  محاص��ره بودن دره کش��میر گ�زارش 
توس��ط 9۵0 هزار نیروی ارتش  خبر می دهند که 
نیروهای امنیتی و ارتش هند بعد از درگیر ش��دن 
با س��اکنان ایالت کش��میر که ب��ه تغییر وضعیت 
قانونی این منطقه معت��رض بودند، چندین نفر از 

آنها را زخمی کردند.
پلیس هند به شهر »س��رینگر« – مهمترین شهر 
در ایالت »جامو و کشمیر« در کشور هندوستان – 
یورش برده و حداقل شش نفر از مردم معترض به 
لغو وضعیت خودمختاری و اعمال محدودیت های 
ش��دید بر این منطقه را مج��روح کردند. تعدادی 
از س��اکنان این ش��هر می گویند عالوه ب��ر اینکه 
نیروه��ای امنیتی هن��دی به آنها حمل��ه کرده یا 
مورد دشنام قرار دادند، بلکه با یورش به خانه های 
آنها اموالشان را نیز تخریب کرده اند. بعد از اعمال 
محدودیت های گس��ترده توس��ط دول��ت هند بر 
کشمیر، بخش��ی از خطوط تلفن در سرینگر، بعد 
از یک قطعی 12 س��اعته، ش��امگاه ش��نبه مجددا 
وصل ش��دند اما هن��وز خطوط اینترن��ت و تلفن 

همراه قطع هس��تند. همچنین مناطق وس��یعی از 
این ش��هر در حالت حکومت نظامی به س��ر برده 
و بیش از ۵00 نفر از س��ران و فعاالن سیاس��ی یا 
اجتماعی این منطقه در بازداشت نیروهای امنیتی 
هند به سر می برند. این در حالی است که مقامات 
محل��ی ایالت جامو و کش��میر و همچنین مقامات 
دولت فدرال در دهلی نو از پاس��خ دادن به س��وال 
خبرن��گاران درب��اره حمالت نیروه��ای امنیتی به 
مردم کش��میر، بازداش��ت ها یا تخریب اموال آنها 
امتناع می ورزند. »آمیت ش��اه« وزیر کش��ور هند 
چن��د روز پی��ش در پارلمان این کش��ور، خبر لغو 
وضعی��ت خودمخت��اری ایالت جامو و کش��میر و 
پای��ان دادن به بن��د ۳۷0 قانون اساس��ی هند را 
اعالم کرده بود. نخست وزیر هند نیز هفته قبل با 
ادعای اینکه تغییر وضعیت قانونی در کشمیر، این 
منطقه را از تروریسم و جدایی طلبی آزاد می کند؛ 
دس��تورالعمل لغو خودمختاری این منطقه را امضا 
کرد. به گزارش رسانه های هند، 9۵0 هزار نیروی 
نظامی، شبه نظامی و ویژه نیروی هوایی کشور در 
حال حراست از دره کش��میر هستند. طبق اعالم 

این رسانه ها، بیش��تر نیروهای هندی در این دره 
مس��تقر هستند و طی ماه گذش��ته بیش از 1۷۵ 
ه��زار نیروی دیگ��ر در مرکز این منطقه مس��تقر 
شدند. مغازه ها تعطیل و مردم در چاردیواری خانه 
های ش��ان حبس هس��تند. خیابان ها شاهد موج 
س��ربازانی است که به گوش��ه و کنار دره کشمیر 
سرک می کشند. ش��رایط به گونه ای است که از 
آن به عنوان آماده شدن برای جنگ یاد می شود.

حزب حاکم بهاریتا جاناتای هند تحت رهبری "نارندرا 
مودی"، نخست وزیر این کشور از مدت ها پیش این 
منطقه را بخش جدایی ناپذیر هند محسوب و مالکیت 
پاکس��تان را بر آن رد می کند. پس از تصمیم دولت 
هند تنش ها میان دهلی نو و اسالم آباد بر سر کشمیر 
تش��دید ش��د و متعاقب آن پاکستان ضمن مخالفت 
با اقدام هن��د، روابط خود را با این کش��ور به حداقل 
رس��اند. تنش های دیپلماتیک پس از اخراج سفیر و 
1۳ دیپلمات هند از پاکستان در پی تشدید اختالفات 
میان دو کشور، موجب شد تا اسالم آباد به طور رسمی 

مبادالت تجاری و فرهنگی با دهلی نو را متوقف کند.
روز  پاکس��تان  نخس��ت وزیر  خ��ان«  »عم��ران   

پنجش��نبه طی س��خنرانی در جلس��ه وی��ژه ای با 
مجمع قانونگذاری کش��میر در شهر »مظفرآباد«، 
با هش��دار درب��اره طرح هن��د برای »پاکس��ازی 
ن��ژادی« مس��لمانان از منطق��ه جامو و کش��میر، 
گف��ت دولت دهلی نو به دنب��ال مداخله نظامی در 
بخش پاکستانی کشمیر است. در این میان وزارت 
خارج��ه ترکیه با صدور بیانیه ای از س��ازمان ملل 
درخواست کرد نقش فعال تری در زمینه رفع تنش 
در جامو و کش��میر ایفا کند. وزارت خارجه ترکیه 

با ص��دور بیانیه ای از رایزنی ها و جلس��ه ش��ورای 
امنیت سازمان ملل متحد در روز جمعه و در مورد 
تحوالت اخیر در منطقه جامو و کش��میر استقبال 
کرد. وزارت خارجه ترکیه همچنین بر حل و فصل 
اخت��الف موجود در این منطق��ه از طریق گفتوگو 
بین طرفین تاکید  ک��رد. آنطور که روزنامه دیلی 
صاباح  گزارش کرده ، دس��تگاه دیپلماسی ترکیه 
همچنی��ن آرامش و اجتناب از اقدامات یک جانبه 

که باعث افزایش تنش می شوند را خواستار شد.

جنایات مشترک 
صهیونیستی- سعودی 

 – صهیونیس��تی  همنوای��ی  خط سعودی علیه بشریت هر روز س����ر
فجایع��ی جدید رقم می زند چنانکه در کنار تجاوز 
صهیونیس��ت ها ب��ه غ��زه و ش��هادت چندین نفر، 

سعودی نیز یمن را مورد حمله مرگبار قرار داد. 
رس��انه های محلی نوار غزه از ش��هادت دس��ت کم 
4 فلس��طینی در حم��الت نظامیان صهیونیس��ت 
خبر دادند.در این خبر آمده اس��ت: »تعداد دقیق 
فلس��طینیان کشته شده که به نظر می رسد از مرز 
عبور کرده اند، مش��خص نیس��ت. رسانه ها در غزه 
اطالع می دهند که چهار یا پنج نفر کش��ته ش��ده 
اند.« پیشتر نظامیان ارتش اسرائیل به سمت افراد 

در مرز نوار غزه آتش گش��ودند. ارتش اس��رائیل از 
بالگرد های جنگی و تانک در برخورد با فلسطینیان 
اس��تفاده می کند. ارتش رژیم صهیونیستی مناطق 
»بیت الهیا« و »بیت حانون« در شمال نوار غزه را 

هدف حمالت هوایی و توپخانه ای خود قرار داد.
در همین حال یک عضو کنیست رژیم صهیونیستی 
در مواضعی خصمانه خواستار ترور رهبران مقاومت 
در نوارغزه شد.»موتی یوگف« عضو کنیست رژیم 
صهیونیس��تی مواض��ع خصمان��ه ای را علیه گروه 
های مقاومت در غزه اتخاذ کرد. این عضو کنیست 
رژیم صهیونیس��تی در مواضعی خصمانه خواستار 
ترور رهبران مقاومت در نوارغزه ش��د.در این میان 
جنبش حماس ز به رژیم صهیونیستی درخصوص 
ت��داوم جنایته��ای تل آوی��و در غزه هش��دار داد. 
این جنبش در واکنش به ش��هادت ۳ فلس��طینی 
در نوارغ��زه اعالم ک��رد: اقدام نظامیان اش��غالگر 

اس��رائیلی در قتل جوانان فلس��طینی در ش��مال 
نوارغزه جنایت جدیدی اس��ت که به پرونده سیاه 
اشغالگران اضافه شد. در همین حال نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی به صورت وحشیانه به برخی صحن 
های مس��جداالقصی یورش بردن��د. در این میان 
نظامیان رژیم صهیونیس��تی ضمن یورش به کرانه 
باختری چند فلسطینی را بازداشت کردند. این در 
حالی است نتانیاهو دیروز برای اقدامات سیاسی و 

انتخاباتی راهی اوکراین شد. 
در همی��ن ح��ال در جنایتی همس��و ب��ا جنایات 
صهیونیس��ت ها یگان توپخانه ای ائتالف س��عودی 
در ادام��ه نق��ض آتش ب��س الحدیده، ش��هرهای 
»التحتی��ا« و »الدریهم��ی« را گلوله  ب��اران کرد.
نیروه��ای توپخانه ای ائتالف س��عودی ب بیش از 
40 گلوله توپ به س��مت مناط��ق متفرقه جنوب 
ش��هر التحتیا اس��تان الحدیده واقع در غرب یمن 

شلیک کردند. شبکه المسیره به نقل از یک منبع 
محل��ی گزارش داد ک��ه یگان توپخان��ه ای ائتالف 
س��عودی منازل مسکونی اهالی الدریهمی را گلوله 
ب��اران کرد. خبر دیگر آنکه وزیر انرژی عربس��تان 
ب��ا تایید حمله پهپادی نیروه��ای یمنی به میدان 
نفتی »شیبه« در عربس��تان، مدعی شد خسارات 
این حمله ناچیز ب��ود. وی افزود: این حمله منجر 
به بروز آتش س��وزی شد اما آتش سوزی مهار شد 
و خسارات ناش��ی از حمله ناچیز بوده است ضمن 
اینکه این حادثه تلفات در پی نداشته است. الفالح 
با بی��ان اینکه تولید و صادرات عربس��تان در این 
حمله تحت تاثیر قرار نگرفت، افزود: عربستان این 
اقدام بزدالنه و تروریس��تی را به ش��دت محکوم و 
تاکید م��ی کند این حمل��ه در چارچوب حمالت 
اخیر به بخش توزیع بین المللی نفت از جمله لوله 
های نفتی عربستان و نفتکش ها در خلیج )فارس( 

انجام ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر وزیر مشاور در 
ام��ور خارجه امارات حمله انصاراهلل یمن به میدان 
نفتی »ش��یبه« وابسته به شرکت آرامکو عربستان 
س��عودی را محک��وم ک��رد.  »انور قرق��اش« وزیر 
مشاور در امور خارجه امارات ضمن محکوم کردن 
حمله انصاراهلل به میدان نفتی »ش��یبه« وابسته به 
شرکت آرامکو عربستان س��عودی، مدعی شد که 
انصاراهلل در برابر تالش های سیاس��ی سازمان ملل 
کارش��کنی می کند. قرقاش در صفحه توئیتر خود 
نوش��ت: »حمله به میدان الشیبه، علی رغم ماهیت 
تبلیغات��ی آن، دلیلی دیگر بر اهان��ت حوثی ها به 
تالش های سیاسی سازمان ملل است«.  وی افزود 
که »اتحاد و تقویت عملکرد دولت در مرحله آینده 
ضروری اس��ت و شکی نیست که استمرار حمالت 
حوثی ه��ا بزرگ تری��ن خط��ر ب��رای ]توافقنامه[ 

استکهلم است«.


