حمله لفظی جدید نتانیاهو به اردوغان

سرخط

چوب حراج گوآیدو به نفت ونزوئال

درپ��ی آنکه آنکارا ،تلآویو را به نژادپرس��تی متهم کرد ،نخس��توزیر رژیم
صهیونیستی ،رئیسجمهور ترکیه را هدف حمالت لفظی خود قرار داد.
بنیامی��ن نتانیاه��و ،رجب طی��ب اردوغ��ان را «دیکتاتور» خوان��د .ابراهیم
کالین ،س��خنگوی رئیسجمهور ترکیه« ،نژادپرستی آشکار» نخستوزیر رژیم
صهیونیس��تی را محکوم کرد .نتانیاهو که سرگرم فعالیتهای انتخاباتی است روز
یکشنبه اعالم کرده بود «اسرائیل» کشور همه شهروندانش نیست بلکه فقط «کشور
یهودیان» است و به این ترتیب جامعه اعراب و مسلمان اهمیتی ندارند.
نتانیاهو در پاس��خ به واکنش ترکیه سهشنبه ش��ب با انتشار پیامی توئیتری نوشت:
«اردوغان ،دیکتاتور ترکیه ،به دموکراسی اسرائیل حمله میکند در حالی که زندانهایش
مملو از روزنامهنگاران و قضات ترک است .چه مضحک ».شایان ذکر است ،این نخستینبار
نیست که نتانیاهو ،رجب طیب اردوغان را هدف حمالت لفظی خود قرار میدهد.
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آمریکای التین

سردسته مخالفان ونزوئال طرحی پیشنهاد کرده است که براساس آن سهام
و نفت این کشور به شرکتهای خصوصی خارجی فروخته شود.
سردس��ته مخالفان ونزوئال پیشنهاد کرده اس��ت تا سهام و نفت این کشور
به ش��رکتهای خصوصی خارجی فروخته شود و آمریکا پیشاپیش خود را برای
خرید آن آماده کرده اس��ت .گوآیدو که در  ۲۳ژانویه سالجاری میالدی خود را
رئیسجمهور موقت ونزوئال معرفی کرده و آمریکا و برخی از کشورها او را به رسمیت
ش��ناختهاند ،الیحهای را به پارلمان ونزوئال ،که تحت کنترل مخالفان این کش��ور است،
ارائه کرده که به موجب آن پیش��نهاد شده ذخایر و س��هام نفتی ونزوئال به شرکتهای
خصوصی خارجی فروخته شود.
این اقدام ،ش��رکت دولتی نفت و گاز ونزوئال موسوم به «پترولئوس دی ونزوئال» را
تحت فشار قرار خواهد داد.

فرادیـد
ذرهبین

پاکس�تان :پاکستان موشک بومی دوربرد جدید
ک��ه توس��ط متخصصی��ن دفاع��ی این کش��ور آماده
و قابلی��ت ش��لیک از جنگنده ج��یاف  17را دارد ،با
موفقیت آزمایش ک��رد« .مجاهد انورخ��ان» فرمانده
نیروی هوایی پاکستان ش��لیک موفقیتآمیز موشک
دوربرد س��اخت این کش��ور را تبریک گفت و گفت :با
این موفقی��ت اکنون جنگنده ج��یاف 17-از توانائی
کامل برای ش��لیک موشک دوربرد و منهدم کردن هر
نوع هدفی برخوردار شد.
فـرانس�ه :ب��ه دلیل طـرح فـرانس��ه در اعمـال
مالی��ات ب��ر ش��ـرکتهای دیجیـت��ال آمـریکای��ی،
واش��نگتـن پاریـ��س را تهدید به اق��دام متقابل کرد.
یک مقام ارش��د خـزانهداری آمـریکا اعالم کرد دولت
در حال بـررس��ی طـرحی است تا براساس آن بتـواند
ب��ه طرح کش��ـورهایی همچون فـرانس��ه و انگلـیس
که قصد دارند بر ش��ـرکتهای دیجیـتال آمـریکایی
مالیات وضع کنند ،پاسـخ مناسب و درخور بـدهد.
بحری�ن :خال��د بناحم��د آخلیفه وزی��ر خارجه
بحرین به اظهارات عبداهلل بنحمد العطیه معاون دوم
نخس��توزیر قطر و وزیر سابق انرژی این کشور درباره
طرح سعودی  -اماراتی برای اشغال قطر واکنش نشان
داد .آلخلیف��ه در صفحه توئیتر خود نوش��ت :عبداهلل
بنحم��د العطیه در لندن در ح��ال درمان بیماریاش
است و خدا به او شفا دهد اما ظاهرا داروهای اشتباهی
به او دادهاند و مغزش را از کار انداخته است.

الجزایر :مخالف��ان رئیسجمهور الجزایر با وجود
انصراف عبدالعزی��ز بوتفلیقه از نام��زدی در انتخابات
ریاس��ت جمهوری این کش��ور روز سهشنبه باز هم به
خیابانها آمدند و با س��ر دادن ش��عارهایی خواس��تار
تغییرات سیاسی فوری شدند.

نیمچه گزارش
جزئیات بودجه  ۷۵۰میلیارد دالری
نظامی آمریکا

مقامات پنتاگون ،جزئیات تازه و تفصیلی از بودجه
درخواستی  ۷۵۰میلیارد دالری نظامی ایاالت متحده
را منتش��ر کردند ،بودجهای که  ۷۱۸میلیارد دالر آن
سهم پنتاگون و  ۳۲میلیارد دیگر سهم دیگر نهادهای
دولت فدرال آمریکا است.
پنتاگ��ون از برنامه خود برای خرید  78فروند جت
جنگنده اف 35-خبر داد ،البته پیشتر قرار بود  84فروند
از ای��ن نوع جنگنده خریداری ش��ود که در طرح نهایی
پنتاگون  6فروند از ش��مار اولیه کم ش��ده است ،هزینه
خرید این تعداد جنگندهه��ا برابر با  11.2میلیارد دالر
اس��ت .پنتاگون همچنین قص��د دارد  8فروند جنگنده
اف 15-ایایک��ساس را ب��ه قیم��ت  1.1میلیارد دالر
خریداری کند .نکته قاب��ل توجه در این بخش تصمیم
پنتاگون ب��رای خرید جنگندههای اف 15-از ش��رکت
س��ازندهاش بوئینگ اس��ت ،امری که آخرین مورد آن
مربوط به سال  2001است .از آنجا که پاتریک شاناهان،
سرپرس��ت وزارت دفاع آمریکا پیشتر از مدیران شرکت
بوئینگ بوده اس��ت ،اتهاماتی مبنی بر اعمال نفوذ برای
انجام این خرید انجام ش��ده اس��ت .با این حال مقامات
پنتاگون به صراحت تأکید دارند که این تصمیم پیشتر و
در زمان تصدی پست وزارت دفاع از سوی جمیز متیس،
وزیر دفاع مستعفی آمریکا اتخاذ شده است.
در بودجه درخواستی پنتاگون افزایش  7هزار 722
نفری در پرسنل نظامی که شامل  6215نیروی آماده و
 1507نیروی ذخیره (و گارد ملی) است نیز پیشبینی
ش��ده اس��ت .درخصوص افزایش تعداد نیروهای آماده
رزم ،نیروی زمینی س��همیهای  2ه��زار نفری ،نیروی
دریای��ی س��همیهای  1623نفری ،تفنگ��داران دریایی
افزایش��ی  100نفره و نیروی هوایی افزایش��ی 2492
نفره خواهند داش��ت .برای بخش نیروی فضایی ارتش
آمری��کا ،عالوه بر رقم  72میلیارد دالری که پیش��تر و
در زمان تأس��یس نیروی فضایی اعالم شده بود ،مبلغ
 14.7میلیارد دالر دیگر درخواست شده است .پنتاگون
همچنین برای تأس��یس مرکز فرماندهی فضایی مبلغ
 83میلی��ون دالر و برای ایجاد آژانس توس��عه فضایی
مبل��غ  150میلی��ون دالر را درخواس��ت کرده اس��ت.
طبق بودجه درخواستی دولت آمریکا ،بودجه «مخارج
جنگی» نظامیان آمریکایی از رقم  100میلیارد دالر به
رقم حدود  165میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.

ادعای ماکرون درباره چین

رئیسجمهور فرانس��ه روز سهشنبه در س��خنرانی خود به مناسبت سفرش
به ش��رق قاره آفریقا نسبت به خطراتِ حضور اقتصادی و رو به رشد چین علیه
استقالل و حاکمیت کشورهای آفریقایی هشدار داد.
امانوئ��ل ماکرون در اینباره گفت :چین یک قدرت بزرگ جهانی اس��ت که
طی س��الهای اخیر ،دامنه نفوذ خود را در بس��یاری از کش��ورها به ویژه در قاره
آفریقا گسترش داده است .وی در ادامه افزود :اما آنچه که ممکن است در کوتاهمدت
خوب به نظر آید ،اغلب میتواند در میان مدت یا طوالنیمدت بد باشد!
گفتنی است که امانوئل ماکرون با هدف تحکیم نفوذ پاریس در جمهوری جیبوتی،
روز س��ه ش��نبه به این مستعمره س��ابق فرانسه وارد شد؛ کش��وری واقع در شاخ آفریقا
ک��ه چی��ن در آن یک پای��گاه نظامی س��اخته و میلیاردها دالر در زیرس��اختهای آن
سرمایهگذاری کرده است.
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یادداشت
دولت دونالد ترامپ ،چالشسازی سنتی روسیه ،امنیتی شدن
فض��ای بینالمللی همراه با چرخش نظ��م کالن ،بحرانهای
متع��ددی که با توجه به ش��رایط بینالمللی در نقاط مختلف
جهان شکل میگیرد ،روبهرو است.
اما آنچه که در روزها و ماههای اخیر اتحادیه اروپا را تهدید
میکند ،در کنار مس��ئله برگزیت و چگونگی خروج انگلس��تان
از ای��ن اتحادی��ه ،به موض��وع انتخابات پارلمانی ب��از میگردد.
انتخاباتی که نظرس��نجیها و گمانهزنیه��ا حکایت از این دارد
ک��ه ناسیونالیس��تهای افراطی در آن نق��ش پررنگی خواهند
داشت .اگر تعداد کرسیهای بیشتری در پارلمان اروپا در اختیار
ناسیونالیس��تهای رادیکال قرار بگیرد ،مش��خص نیست این
دومینو به کدام س��مت پیش برود .این انتخابات برای مشخص
شدن  ۷۰۵نماینده در روزهای  ۲۳تا  ۲۶ماه مه سالجاری (دوم
تا پنجم خردادماه) در کشورهای عضو برگزار خواهد شد.
اکن��ون آلمان ب��ا توجه به اینکه موقعیت بهتری نس��بت
به دیگر کش��ورها دارد ،ام��ا در زمینهه��ای مختلف از جمله

همگرایی یا واگرایی؟
فرامرز اصغری

ب��ه رغم ادعاهای بس��یار مبن��ی بر انس��جام درونی اما
اتحادی��ه اروپا ب��ا  28عضو در حال حاضر بدترین ش��رایط را
س��پری میکند .این دوره سخت که از سال  2008با بحران
مالی آغاز شد و بعد از تحوالت بحران ساز منطقه غرب آسیا،
با پدیده پناهجویان جدید همراه ش��د ،فضایی را ایجاد کرده
که نگرانی اعضا را برای واگرایی اروپایی تشدید کرده است.
واگرایی اروپایی پدیدهای نیس��ت ک��ه تنها در تحلیلها
خالصه ش��ود بلکه مقام��ات بلندپایه این اتحادیه نس��بت به
فروپاش��ی اتحاد هشدار دادهاند .اروپا جدای از مسائل داخلی
در اتحادی��ه با چالشهای دیگری از جمل��ه رقابت و ضدیت
ارتج��اع عرب��ی تحت فش��ار
گ�زارش ویژه
آمری��کا در حالی به س��مت
س��ازش با رژیم صهیونیس��تی میرود که در ادامه
جنایات این رژیم ،نظامیان رژیم صهیونیس��تی با
حمله به یک مدرس��ه در جنوب الخلیل و شلیک
گازهای س��می باع��ث مصدومیت دهه��ا معلم و
دانشآموز شدند.
نظامیان رژیم صهیونیس��تی با شلیک گازهای
س��می به داخل حیاط مدرس��ه باعث شدند دهها
دانشآم��وز دچار خفگی ش��وند .این دانشآموزان
به دلیل ش��دت مصدومیت به بیمارس��تان منتقل
شدند.نظامیان صهیونیست همچنین تالش کردند
با اس��تفاده از خودروهای نظام��ی خود تعدادی از
دانشآموزان را در اطراف مدرسه زیر بگیرند.
در همی��ن حال پلی��س رژیم صهیونیس��تی
مانع پخش اذان در مس��جداالقصی پس از بستن
درهای این مس��جد شده اس��ت .همچنین پلیس
رژیم صهیونیس��تی روز سهش��نب به مصالی قبه
الصخ��ره و نمازگزاران حمله کرد .ش��اهدان عینی
اعالم کردند که صدها تن از نمازگزاران فلسطینی
پس از بسته ش��دن درهای مسجداالقصی توسط
نیروهای رژیم صهیونیسس��تی نم��از مغرب را در
مقابل درهای این مس��جد اقام��ه کردند .نیروهای
پلیس رژیم صهیونیس��تی به سمت "قبهالصخره"
در داخل مس��جداالقصی ی��ورش بردند ،به ضرب
و ش��تم نمازگزاران پرداختند و این مس��جد را از
نمازگران و کارکنانش تخلیه کردند.
اداره اوقاف اسالمی شهر قدس کلیپ ویدیویی
را منتش��ر کرد که در آن شمار زیادی از نیروهای

اوجگی��ری و قدرتگیری نئونازیها و اختالفات دولت ائتالفی
و احتمال کنارهگیری آنگال مرکل از جایگاه صدراعظمی همراه
اس��ت .وضعیتی که فضای سیاس��ی آلمان را نامطلوب کرده
است .فرانسه به عنوان دیگر حامی همگرایی اروپایی چند ماه
اس��ت که با اعتراضات خیابانی ش��دید مواجه شده و طی این
مدت چند ده کشته و زخمی به همراه داشته است .ایتالیا در
اختیار افراطگرایان قرار گرفته و اس��پانیا نیز چالش تجزیه را
مدیریت میکند .نگاهی به تاریخ اروپا گویای این مسئله است
که بس��یاری از مناطق سرزمینی که در حال حاضر بخشی از
خاک کشورهای اروپایی است در جنگها ،رقابتها و معامالت
قرون گذش��ته ،ضمیمه آنها ش��ده و دستکم طی پانصدسال
گذشته جغرافیای اروپا با تغییرات زیادی مواجه بوده که امروز
چالشهایی همچون کاتالونیا ،باس��ک ،کرس ،اسکاتلند ،ولز،
ساردنی ،کارینتی و ...را به وجود آورده است.
در چنین ش��رایطی ایمانوئل ماکرون ب��رای جلوگیری از
این مسائل که چشمانداز واگرایی و تجزیهطلبی را در اروپا به

حمله با گاز سمی به دانشآموزان فلسطینی

پلیس اس��رائیل در اطراف "قبهالصخره" مش��اهده
میشود .این کلیپ همچنین تصویری از بازداشت
دستکم س��ه فلس��طینی از داخل این مسجد را
نش��ان میدهد .نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی
اعالم کرد که طی پنج س��ال آت��ی  ۲۵هزار واحد
مس��کونی در ش��هر قدس و کرانه باختری ساخته
میش��ود .ای��ن توافق ش��امل س��رمایهگذاری در
زیرساخت محلههای قدس و اختصاص زمینهای

بزرگی برای س��اخت مراکز تجاری است .نتانیاهو
در بیانیهای اعالم کرد :ما توافقی را برای س��اخت
 ۲۳هزار واحد مس��کونی در قدس با سرمایهای به
ارزش یک میلیارد شکل ( ۲۷۶میلیون دالر) امضا
کردیم .نتانیاهو گفت که وزارت مس��کن س��اخت
صده��ا واحد مس��کونی جدید در کران��ه باختری
ط��ی ماههای آتی را اعالم خواه��د کرد که برخی
از آنها خارج از ش��هرکها ساخته میشوند .این

آخرین هشدارهای اروپا به انگلیس
همزم��ان ب��ا ناتوان��ی ت��رزا میبرای
بحــــ�ر ا ن
تصویب برگزی��ت در پارلمان انگلیس،
مذاکره کننده ارش��د اتحادیه اروپا در امور برگزیت هشدار
داد که تنها راه خروج انگلیس از بنبس��ت موجود ،عمل به
توافقی اس��ت که پیش��تر میان نخس��توزیر این کش��ور و
اتحادیه اروپا به دست آمده است.
میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور
برگزیت ،امروز چهارش��نبه در واکنش ب��ه رد مجدد توافق
برگزیت از س��وی پارلمان انگلیس ،گفت :تنها انگلیس قادر
به پیدا کردن راهی برای خروج از این بنبست است
وی اف��زود :چنانچ��ه انگلیس هنوز ه��م خواهان ترک
اتحادیه اروپا به ش��یوهای منظم است ،توافق موجود برقرار
اس��ت و برقرار نیز خواه��د بود.بارنیه تاکید کرد :تنها توافق
ممکن همین است .گفتنی اس��ت اعضای پارلمان انگلیس
روز س��ه ش��نبه برای دومین بار به طرح پیش��نهادی «ترزا
می» نخس��توزیر این کش��ور برای خروج از اتحادیه اروپا
رأی منفی دادند.
طرح پیش��نهادی ترزا میب��ا  ۳۹۱رأی مخالف در برابر
 ۲۴۲رأی مواف��ق از تصویب باز ماند .ترزا مینخس��توزیر
انگلیس با حضور در پارلمان این کش��ور و ارائه توضیحاتی
درباره توافق جدی��د برگزیت ،از اعضای پارلمان خواس��ت

تح��ت حمای��ت آمری��کا و
حق�وق بش�ر
س��کوت س��ازمان مل��ل ،در
حال��ی که هن��وز چند روز از حمل��ه جنگندههای
ائتالف س��عودی در «کشر» استان حجه نگذشته،
ای��ن جنگندهها دیروز بار دیگر یک اتوبوس حامل
غیرنظامیان را در این استان هدف قرار دادند.
افراد س��وار ب��ر این اتوب��وس ،از خرید از بازار
«الهیجه» در منطقه «خدالن» در ش��هر «مستبأ»
بازمیگش��تند ک��ه در حمله جنگندهها ،س��ه نفر
از آنها کش��ته و س��ه نفر زخمی ش��دند .یکشنبه
هفته جاری نیز جنگندهه��ای «ائتالف عربی» به
فرماندهی عربستان سعودی به منزال غیرنظامیان
در منطقه «طالن» در ش��هر کش��ر اس��تان حجه
حمل��ه کرد که ط��ی آن بی��ش از  ۴۳غیرنظامی
کشته و زخمی شدند .جنگ ائتالف سعودی علیه
یمن در فروردین ماه  ۱۳۹۴آغاز شده و این تجاوز

همراه دارد ،طرحی را مبنی بر «رنسانس جدید» و شکلگیری
«ش��ورای امنیت اروپا» مطرح کرده اس��ت که از سوی برخی
از مقام��ات اروپا به ویژه در آلمان و همچنین دونالد توس��ک،
رئیس ش��ورای اروپا مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت .با این
اوصاف نه تنه��ا باید منتظر فرجام برگزیت بود بلکه مهمتر از
آن باید منتظر ماند تا نتیجه انتخابات پارلمان مشخص شود و
اینکه همچون چالش نوع دخالت روس��یه در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا ،آیا چنین چالشی از سوی آمریکا و روسیه در
قبال انتخابات پارلمان اروپا نیز شکل خواهد گرفت.
به هر ح��ال به نظر میآید اروپا یک دوره را با این طیف
س��پری خواهد کرد و اگ��ر «اتحادیه» بتوان��د جلوی بحران
واگرای��ی را بگیرد تنها در صورت��ی میتواند در آینده خود را
تا مدت زمان قابل توجهای نجات دهد که ناسیونالیس��تهای
افراطی در زمینههای مختلف از جمله اقتصادی ناموفق باشند
و م��ردم بار دیگر به اتحادیهگرای��ان بازگردند ،البته اگر تا آن
زمان چیزی از اتحاد در اروپا باقی مانده باشد.

ارتش صهیونیستی در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر همچنان جنایت میکند

تی.آر.تی

ژاپ�ن :ژاپ��ن اع�لام ک��رد ب��ا توجه ب��ه نتیجه
گفتوگوهای بین کرهشمالی و آمریکا و چند موضوع
دیگر ،تصمیم گرفته است قطعنامه حقوق بشری علیه
کرهش��مالی را تایید نکند .ژاپن پس از س��الها برای
اولینب��ار تصمیم دارد قطعنامه مش��ترکی که ادعای
نقض حقوق بش��ر توس��ط کرهش��مالی در آن مطرح
شده اس��ت را تأیید نکند .ژاپنیها اعالم کردهاند این
اقدام بهخاطر مس��ئله برنامه تسلیحاتی کر ه شمالی و
برخی عوامل دیگر رخ داده است.

قاره سبز

سرکوب جلیق ه زردها با قانون ضد خرابکاری

که به طرح اصالح ش��ده برگزی��ت رأی مثبت دهند و برای
پیش��گیری از وقوع س��ناریوهای بدت��ر ،از رد آن خودداری
نمایند .ترزا میتاکید کرد دولت انگلیس پس از رأی منفی
اعض��ای پارلمان به طرح پیش��ین برگزیت ،برای بهبود این
توافقنامه و اصالح آن تغییرات بسیاری را ا ِعمال کرده است؛
تغییراتی که به نظر میرس��د برای جلب نظر موافق اعضای
پارلمان کافی نبوده اس��ت .نمایندگان مجلس عوام انگلیس
پس از س��اعتها بحث و جدل بر س��ر توافق دولت انگلیس
با اتحادیه اروپا رایگیری کردند که این بار نیز نخستوزیر
انگلیس در جلب نظر نمایندگان ناکام ماند.
س��خنگوی دونالد توس��ک ،رئیس ش��ورای اروپا اعالم
ک��رد ،م��ا از نتیجه رای گی��ری پارلمان انگلیس متاس��ف
هس��تیم .اتحادیه اروپا هر آنچه در توان داش��ت انجام داد
ت��ا توافق برگزیت حاصل ش��ود .وي اعالم کرد ،نتیجه رای
مجل��س عوام پارلمان انگلیس به طرز قابل توجهی احتمال
برگزی��ت بدون تواف��ق را افزایش داده اس��ت .اتحادیه اروپا
به صورت منس��جم درباره هرگونه درخواست انگلیس برای
تاخیر برگزیت تصمیم خواهد گرفت .ترزا می ،نخس��توزیر
انگلیس اعالم کرد ،م��ن عمیقا نتیجه رایگیری پارلمان را
رد میکنم .وي افزود :مس��ئله برگزیت ش��دیدا برای آینده
انگلیس مهم است.

در اقدامی که بس��یاری آن را طراحی
چـــــا لش
ب��رای س��رکوب اعتراضه��ای ض��د
س��رمایهداری میدانند ،مجلس سنای فرانسه پس از بحث
وج��دل موافقان و مخالفان ،س��رانجام به قان��ون مبارزه با
خرابکاران موسوم به «ضد خرابکاری» رای داد.
این قانون در حالی به تصویب س��نای فرانس��ه رس��ید
که امانوئل ماکرون رئیسجمهوری این کش��ور ارجاع آن به
ش��ورای قانون اساسی برای تایید و تصویب را بحث برانگیز
خوان��ده بود .قان��ون ضد خرابکاری  -که از س��وی دولت و
در راس��تای کنترل اعتراضهای مردمی علیه سیاستهای
اقتصادی دولت موسوم به جنبش جلیقه زردها  -به مجلس
ارائه ش��د و با  115رای به تصویب رس��یده ب��ود .اوایل ماه
می�لادی گذش��ته بود که پارلم��ان فرانس��ه در واکنش به
درگیریهایی ک��ه در جریان اعتراضهای جلیقه زردها رخ
میداد ،اقدام به تصویب قانونی برای مقابله و محدود کردن
این خشونتها کرد.
الیح��ه قانونی ضد خرابکاری در حالی توس��ط مجلس
ملی فرانس��ه به تصویب رسید که در روند تایید این قانون،
 50نماینده فراکسیون حزب حاکم «جمهوری به پیش» از
ش��رکت در رایگیری خودداری کردند .تصویب این قانون
در مجلس سنای فرانسه آن هم سه روز مانده به گردهمایی

ناتوانی سازمان ملل در پایان دادن به جنایات عربستان همچنان قربانی میگیرد

حمله ائتالف سعودی به مسافران یمنی

تا کنون منجر به کش��ته و زخمی ش��دن هزاران
غیرنظامی شده است.
خبر دیگ��ر آنکه رئیس کمیت��ه عالی انقالب
یمن ،ائتالف متجاوز س��عودی و دولت مستعفي و
فراري منصور هادی را به مخالفت با پیشنهادهای
سازمان ملل متهم کرد .محمد علی الحوثی رئیس
کمیته عالی انقالب یمن ،ائتالف متجاوز س��عودی
و دول��ت منص��ور هادی (رئیسجمهور مس��تعفی
و فراری یمن) را به کارش��کنی در مس��یر اجرای
توافقنام��ه س��وئد در مورد الحدی��ده و مخالفت با
پیش��نهادهای س��ازمان ملل که دولت نجات ملی
صنعا با آن موافقت کرده است ،متهم کرد.

طرح شامل س��اخت بیش از  ۷۰۰واحد مسکونی
در قدس در شهرکهای "بسغات زئیو" و "راموت"
و  ۲۶۰واحد مس��کونی در شهرکهای دیگر است.
صدها واحد مس��کونی دیگر نیز در کرانه باختری
ساخته میشود.
در ای��ن میان با نزدیک ش��دن ب��ه انتخابات
پارلمانی در سرزمینهای اشغالی و احساس خطر
بنیامین نتانیاهو نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی
برای از دست دادن سمت نخستوزیری این رژیم،
وی در راستای تبلیغ برای کمپین انتخاباتی خود
مدعی ارتباط مخفیانه با  6کش��ور عربی شد .وی
در جریان سخنرانی در کوه هرتسل در شهر قدس
این موضوع را تس��ریع در روند عادیسازی رابطه
با کش��ورهای مرتجع عربی دانست ،روابطی که به
صورت مخفیانه صورت میگیرد.
نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی مدعی ش��د
ک��ه این روابط پی��ام مهمی برای ایج��اد صلح در
خاورمیان��ه اس��ت .نتانیاه��و در ماهه��ای اخیر به
دلیل مس��ائل داخلی در س��رزمینهای اش��غالی
بس��یار تحت فش��ار قرار گرفته و موقعیت خود در
سمت نخس��توزیری رژیم غاصب صهیونیستی را
به ش��دت در خطر میبیند .از ی��ک طرف بخاطر
اعالم جرم علیه او در پروندههای فس��اد مالی و از

سوی دیگر پیش��تازی احزاب میانهرو اسرائیل در
آمار ارائه ش��ده برای انتخاب��ات پارلمانی پیش رو
رژیم صهیونیس��تی باعث شده تا بیبی برای جلب
رای به اینگونه اظهارات رو بیاورد.
در ای��ن می��ان سیاس��تهای تحریکآمی��ز
نخستوزیر رژیم صهیونیس��تی و دولت وی علیه
فلس��طینیان مانع از کاهش محبوبیت وی و حزب
لیکود نش��ده اس��ت .نتانیاهو که محبوبیت وی و
حزبش کاهش پیدا کرده است با وجود پروندههایی
که به اتهام فساد و رشوه خواری علیه وی باز شده
اس��ت ،در صدد اجرای طرح جدیدی برای احداث
 23هزار واحد مسکونی در قدس اشغالی است.
در همین حال وزیر خارجه رژیم صهیونیستی
اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه در جریان س��فر آتی
نخس��توزیر این رژیم به واشنگتن ،دولت «دونالد
ترام��پ» حاکمیت تلآویو بر بلندیهای اش��غالی
جوالن س��وریه را به رس��میت بشناسد« .اسرائیل
کاتص» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در آستانه
س��فر «بنیامی��ن نتانیاهو» ب��ه پایتخ��ت آمریکا
ک��ه از نظر رقب��ای انتخاباتی او س��فری تبلیغاتی
اس��ت ،ابراز امیدواری کرد که واش��نگتن طی این
س��فر رسما با به رسمیت ش��ناختن حاکمیت این
رژیم ب��ر بلندیهای جوالن س��وریه ،مهر تاییدی
بر اش��غالگری چن��د دههای صهیونیس��تها بزند.
بلندیه��ای جوالن اش��غالی ،بخش��ی از اس��تان
القنیطره اس��ت که رژیم صهیونیس��تی در جنگ
ش��ش روزه س��ال  ۱۹۶۷منطقه جوالن را اشغال
ک��رد و در س��ال  ۱۹۸۲این مناط��ق را به عنوان
بخشی از خاک خود اعالم کرد.

رئي��س کميته عالي انقالب يم��ن با بیان این
موضوع درپیامی توئیتری نوش��ت :فرس��تاده ویژه
سازمان ملل پیشنهادات زیادی را به منظور اجرای
توافقنامه س��وئد در مورد الحدیده مطرح و کمیته
دولت نجات ملی صنعا با آن موافقت کرده اس��ت،
ولی به دلیل مخالفت کشورهای متجاوز و مزدوران
داخلی آنها تاکنون فرصت اجرا پیدا نکرده اس��ت.
اعتراض س��اکنان و قبایل استان «المهره» یمن به
عبور کامیونهای حامل تجهیزات نظامی سعودی،
منجر به درگیری مسلحانه بین آنها و عناصر تحت
امر ریاض شد .عبور کامیونهای حامل تسلیحات
سعودی از اس��تان «المهره» و اعتراض اهالی این

بزرگ جلیقه زردها در شنبه هفته آتی شاید به نوعی پیش
دس��تی دولت برای اقدامهای س��خت پیشگیرانه در جریان
این گردهمایی باشد؛ دولتی که در همان هفتههای نخست
اعتراضها عقب نشینی کرد و مالیات بر سوخت را که عامل
اصلی ش��کل گیری جنبش جلیقه زردها بود را چند ماه به
تعویق انداخت .فرانس اینفو تی وی افزود :پس از ساعتها
بحث و جدل در روز سه شنبه ،قانون ضد خرابکاری با 210
رای موافق در مقابل 115رای مخالف به تصویب نمایندگان
رسید.
بیشتر نمایندگان س��نا متنی را که نمایندگان مجلس
مل��ی در اوایل ماه فوریه ب��ه آن رای داده بودند را محکوم
کردند و این کار از سوی نمایندگان حزب حاکم مورد انتقاد
قرار گرفت .عفو عمومی فرانس��ه در بیانیهای اعالم کرده که
تصویب قانون ضد خرابکاری ،ضربه بسیار سختی برای حق
اعتراض در فرانسه است.
اوایل ماه فوریه ک��ه این الیحه به تصویب مجلس ملی
رس��ید ،کریستوف کاستانر وزیر کش��ور فرانسه در پارلمان
گفته بود که این قانون به برگزاری تظاهرات فرانسویها در
آرامش کامل کمک میکند .مخالفان دولت میگویند قانون
ضدخرابکاری بس��یاری از اصول قانون اساسی از جمله حق
تظاهرات آزاد را نادیده میگیرد.

اس��تان ش��رقی یمن به این مس��اله ،به درگیری
مس��لحانه بین قبایل این اس��تان با نظامیان مورد
حمایت عربستان سعودی منجر شد.
ش��بکه الجزیره به نقل از منابع محلی در یمن
گزارش داد که درگیریها بعد از آن ش��روع ش��د
که عناصر وابس��ته به عربس��تان سعودی به اهالی
اس��تان المهره حمله کردند .اهالی و قبایل المهره
به حضور نظامی عربستان سعودی در استان خود
اعتراض کرده و جلوی کامیونهای حامل س�لاح
را در منطقه «شَ ��حَ ن» و «ح��ات» گرفتند .قبایل
استان المهره ،پیشتر نیز مانع از آن شده بودند که
عناصر وابسته به ریاض در منطقه شحن دست به
ایجاد پای��گاه نظامی بزنند .همزمان با بحران یمن
منابع خب��ری اعالم کردند ،روزنامه ایندیپندنت از
اقدامات یک شاهزاده سعودی در خارج از عربستان
برای تشکیل جنبش مخالف رژیم آلسعود با هدف

براندازی این رژیم خبر داد.
روزنام��ه ایندیپندنت گ��زارش داد که «خالد
بنفرحان آلس��عود» ش��اهزاده س��عودی که یک
دهه قبل از این کش��ور گریخت��ه اقدامات الزم را
برای تش��کیل یک جنبش مخالف رژیم آلس��عود
آغاز کرده اس��ت .شاهزاده مذکور این جنبش را با
هدف تغییر نظام ریاض تشکیل میدهد و خود را
متعه��د به حمایت از مخالفان فراری از عربس��تان
میداند .ش��اهزاده سعودی مذکور در گفتگو با این
روزنامه اعالم کرده که خواهان پادشاهی مشروطه
و برگ��زاری انتخابات برای تعیین نخس��توزیر و
کابینه در راس��تای مبارزه با نقض حقوق بش��ر در
این کشور است.
وزارت کشور یمن دیروز در کنفرانسی خبری
در صنعا ،دستاوردهای امنیتی خود طی چهار سال
حمله ائتالف سعودی به این کشور را گزارش داد.

