
عفو بین الملل: امارات در یمن
به گروه های افراطی سالح می دهد

گزارش »عفو بین الملل« نشان می دهد، امارات 
هم مثل عربستان سالح های خریداری شده را در 
اختیار گروه های تروریستی و افراطی قرار می دهد 
که در یمن با انصارهلل، انقالبیون و مردم می جنگند.

روز ســه شنبه بود که شبکه »ســی ان ان« با انتشار 
گزارشی اعالم کرد، امارات و عربستان سالح های آمریکایی 
را در اختیــار القاعده و دیگر گروه های تندرو در یمن قرار 

می دهند. حاال عفو بین الملل هم طی گزارشــی این خبر 
را تایید کرده است.ایســنا در این باره به نقل از خبرگزاری 
رویترز نوشــته، »سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای اعالم 
کرد، نیروهای امارات از کشورهای غربی و کشورهای دیگر 
ســالح هایی را به ارزش میلیاردها دالر دریافت کرده اند تا 
آنها را برای گروه هایی در یمن بفرستند که متهم به ارتکاب 

جنایات جنگی هستند.«

بند و بست واشنگتن و طالبان
در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان

در بند و بست جدید میان واشنگتن و طالبان 
و در غیاب دولت کابل، آمریکا متعهد شد نیمی از 
نیروهایش از افغانستان را تا اواسط فروردین آینده، 

از افغانستان خارج کند.
طالبان اعالم کرد، این گروه و دولت واشنگتن بر سر 
خروج نیمی از نیروهای آمریکایی از افغانستان تا ماه آوریل 
)فروردین(به توافق رسیدند.به گزارش خبرگزاری مهر، این 

مذاکرات در شهر »دوحه« و در غیاب نمایندگان دولت 
افغانستان صورت گرفته است و به همین خاطر، به نظر 
می رسد که آمریکا قصد دارد توطئه منطقه ای جدیدی را 
با بازیگری طالبان، به اجرا در آورد.آمریکا از سال ۲۰۰۱ 
و بعد از حوادث ۱۱ سپتامبر، به بهانه مبارزه با تروریسم 
به افغانستان لشکرکشی کرد، ولی بعد از ۱۸ سال آمریکا 

به هیچ یک از اهداف خود در افغانستان نرسیده است.
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در حالی که مواضع مداخله جویانه آمریکا 
و تهدید نظامی این کشور توسط آمریکا ادامه 
دارد، دولت کاراکاس از کشف و ضبط تسلیحات 
ارسالی آمریکا در یکی از فرودگاه های ونزوئال 

خبر داده است.
آمریکا از زمان شروع بحران ونزوئال همواره اعالم 
کرده گزینه نظامی روی میز است. در راستای همین 
سیاست اعالمی نیز بخشــی از نیروهای آمریکایی 
به کلمبیا منتقل شــده اند. طی ماه های گذشته نیز 
اخبار و گزارش های زیادی از کمک های نظامی دولت 
ترامپ به مخالفین مادورو منتشر شده است. دیروز 
نیز رســانه ها گزارش دادند به موازات ادامه مواضع 
مداخله جویانــه دولت »دونالد ترامپ« علیه ونزوئال 
و تهدیــد نظامی آمریکا علیه این کشــور آمریکای 
التیــن، نیروهای امنیتی ونزوئالیی در یک فرودگاه 
تســلیحات ارسالی آمریکا برای مخالفان را کشف و 

ضبط کرده اند.
بنا بر اعالم وزارت کشور ونزوئال، نیروهای امنیتی 
این کشــور روز سه شنبه در یک انبار فرودگاه شهر 
»والنسیا« مهمات و تسلیحات ارسالی آمریکا را کشف 
و ضبط کرده اند. بنا بر اعالم این وزارتخانه، تسلیحاتی 
از قبیل مسلسل، مهمات، گلوله، دستگاه های رادیویی 

و تلفن های همراه ضبط شده اند.
اسپوتنیک نوشت: »معاون وزیر امنیت شهروندی 

کشف انبار بزرگ سالح های آمریکایی در فرودگاه ونزوئال!

ونزوئال اعــالم کرده مأمــوران گارد ملی ونزوئال با 
همــکاری اداره ملی خدمــات یکپارچه گمرکی و 
مالیاتی این کشــور توانســتند چندین فقره سالح 
آمریکایی که در یک محموله تجاری جاسازی شده 
بود را در فرودگاه بین المللی »آرتورو میشلنا« شهر 
والنسیا در ۱7۰ کیلومتری کاراکاس کشف و توقیف 
کنند.« بر اســاس گزارش وزارت امنیت شهروندی 
ونزوئال، در بین این سالح ها که ظاهراً از شهر میامی 

آمریکا به ونزوئال ارسال شده اند اقالمی از قبیل ۱9 
فقره ســالح خودکار، ۱۱۸ خشــاب و 9۰ دستگاه 

بی سیم دیده می شود. 
در ادامه توقیــف اموال دولــت قانونی ونزوئال 
خبرگزاری رویترز نوشت: »یک نماینده مخالف دولت 
مادورو  مدعی شــده است که یک بانک مستقر در 
پرتغال مانع از انتقال ۱/۲ میلیارد دالر منابع مالی و 
پول این کشور به اروگوئه شده است.« این نماینده 

مخالف افزود: »خوشحال هستم که به مردم ونزوئال 
اعالم کنم جلوی انتقال این پول گرفته شده است.« 
وزارت اطالع رسانی ونزوئال تاکنون هیچ واکنشی به 
این خبر نشان نداده است. این بانک پرتغالی که 75 
درصد ســهام آن در اختیار یک شرکت خصوصی 
آمریکایی است نیز حاضر به ارائه توضیح نشده است.
مخالفان دولت ونزوئال نیز  مدعی شدند نیروهای 
ارتش این کشور اقدام به بستن یک پل در مرز ونزوئال 
با کلمبیا پیش از رســیدن یک محموله کمک های 
غربــی به محل این مرز کردند. به گزارش ایســنا، 
به نقل از خبرگزاری فرانســه، فراکلین دوارته یک 
قانون گذار مخالف دولت نیکوالس مادورو متعلق به 
ایالت تاچیرا به خبرگزاری فرانسه گفته: »نظامیان 
نیروهای مسلح ونزوئال این گذرگاه را مسدود کردند. 
این در حالی اســت که هماهنگی برای تحویل این 
کمک ها از سوی خوآن گوایدو، صورت گرفته است.« 
این در حالی است که مجلس ونزوئال که در کنترل 
مخالفان قرار دارد پیشــتر به ارتش هشدار داده بود 
در صورت جلوگیری از ورود این محموله پا را از خط 
قرمز فراتر گذاشته است. گوایدو مدعی شد در صورتی 
که این کمک تحویل داده نشود بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر 
در خطر مرگ قرار خواهند گرفت. کودتاچیان که در 
حال غارت ثروت مردم ونزوئال هستند می گویند، این 

کمک ها دارویی و غذایی بود!

دومین سخنرانی ساالنه ترامپ در کنگره 
آمریکا که امســال به دلیل تعطیلی دولت 
فدرال با چند روز تاخیر برگزار شد، هم از نظر 
محتوا و هم از نظر حاشیه هایی که بر متن غلبه 
کرد، یک نمایش کامل از »تحقیر ترامپ« بود.

رئیس جمهور آمریکا در دومین نطق ســالیانه 
خود موســوم بــه » نطق اتحاد« یا »ســخنرانی 
وحدت« درخصوص مســائل مختلفــی از جمله 
ســربازان آمریکایــی حاضر در ســوریه، کاهش 
نظامیان آمریکایی درافغانستان، پیشبرد مذاکرات 
با مقامات طالبان، دیــدار آتی با کیم جونگ اون 
رهبر کره شمالی، مذاکرات تجاری با چین، افزایش 
بودجه ناتو، لغو پیمان منع موشک های هسته ای 
میان بُرد، خروج از توافق هسته ای ایران، حمله به 
تعرفه های تجاری و... صحبت کرد. ترامپ همچنین 
وعده های زیادی درخصوص ریشه کن کردن ایدز 
در آمریکا و توســعه تحقیقات در زمینه سرطان و 

مبارزه با مواد مخدر ارائه داد. 
امــا این ســخنرانی که به گفته بســیاری از 
رســانه ها »چیز جدیدی نداشت«، با حاشیه های 
زیادی همراه بود. همزمان با آغاز سخنرانی ترامپ، 
بســیاری از اعضای کنگره ]دموکرات ها[ از دست 
زدن و ایستادن به احترام او خودداری می کردند. 
همچنین در طول سخنرانی ترامپ، مایک پنس، 
معاون او، بار ها از جای خود بلند می شد و برای او 
کف می زد، ولی پلوسی که به گونه ای از پشت سر 
ترامپ، دموکرات را هدایت می کرد در مواردی از 
جمله هنگام سخنرانی ترامپ درباره دستاوردهای 
اقتصادی و سیاست خارجی دولت خود و ساخت 
دیوار در مرز مکزیک، از ایســتادن و دســت زدن 
برای ترامپ خودداری می کرد و بعضا شکلک های 
خنده داری از خود در می آورد که از سوی عکاسان 

تیزبین شکار می شد.
برخی واکنش های »پلوســی« آنقدر عجیب 
بود که توجه بســیاری از رسانه ها را به خود جلب 
کرد. جالب ترین واکنــش او زمانی بود که ترامپ 
در سخنرانی اش هرگونه سیاست انتقام، مقاومت 
و مجازات را رد کرد و از مصالحه و منافع مشترک 
دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ســخن گفت. 
پلوسی، پس از ایراد این اظهارات کمی نیم خیز شد 
و به شیوه طعنه آمیزی که سوژه رسانه ها شد، شروع 

به کف زدن برای ترامپ کرد. 
برخی از کاربران شــبکه های اجتماعی نحوه 
کف زدن پلوسی و نگاه های عجیب او به ترامپ را 

در جریان سخنرانی ساالنه اتفاق افتاد

تحقیر ترامپ در کنگره
دموکرات ها برای رئیس جمهور تره هم خرد نکردند

»تحقیرآمیز« توصیف کرده اند. تعدادی از کاربران 
نیز نحوه کف زدن او برای ترامپ را به «کف زدن 
برای فراخواندن یا دور کردن ســگ های خانگی« 
تشبیه کرده اند! در شرایطی که ترامپ درباره خروج 
از توافقنامه هســته ای ایران، اعمال تحریم علیه 
تهران و اتهامات علیه ایران نیز ســخن می گفت، 
مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا و شماری از 
اعضای سنا دو بار از جای خود بلند شدند و برای 
او دست زدند، اما نانسی پلوسی زمانی که ترامپ 
ســخنان خود علیه ایران را آغــاز کرد، کاغذهای 
جلوی خود را برداشت و شروع به خواندن آنها کرد 
و با بی توجهی به ســخنان ترامپ، از بلند شدن از 
جای خود و حتی دست زدن برای سخنان ترامپ 

خودداری کرد.
پوشش های عجیب زنان دموکرات

از دیگر حاشیه های ســخنرانی ساالنه ترامپ 
در کنگره، نوع پوشش نمایندگان بود. نمایندگان 
زن دموکرات حاضر در این جلســه با لباس های 
ســفید حاضر شده بودند. آنها در بسیاری از موارد 
بــا اظهارات ترامپ مخالفت کرده و از تشــویق و 
ایستادن برای او خودداری کردند. آنها با پوشیدن 
لباس ســفید قصد داشتند همبستگی خود را در 
مقابل زن ستیزی ترامپ نشان دهند. این در حالی 
بود که مالنیا ترامپ و ایوانکا ترامپ، همسر و دختر 
رئیس جمهور آمریکا با لباسی سیاه در جلسه حاضر 

شده بودند. 
دردسر های هم اسم بودن با ترامپ!

»الکسندریا اوکازیو کورتس«، نماینده دموکرات 
ایالت نیویورک نیز که در این جلسه با لباس سفید 
حاضر شده بود، برروی لباسش تصویر کودک مهاجر 

گواتماالیی که چندی پیش در بازداشــتگاه های 
مــرزی آمریکا جان باخت، را ســنجاق کرده بود. 
»جوشــوآ ترامپ«، کودکی که به واسطه شباهت 
نام فامیلش با رئیس جمهور آمریکا در مدرسه هدف 
آزار و اذیت قرار گرفته بود، هم به این مراسم دعوت 
شــده بود اما تمایلی به گوش دادن به سخنرانی 
ترامپ نداشــت و خیلی زود مانند برخی دیگر از 

مهمانان به خواب رفت.
 به گزارش باشــگاه خبرنگاران چهره اخم آلود 
نانسی پلوسی، ســناتور برنی سندرز و همچنین 
رشــیده طلیب، نماینده دموکرات میشیگان که 
اخیرا ترامپ را به چالش کشیده بود نیز یکی دیگر 
از حاشیه های سومین سخنرانی ساالنه ترامپ در 
کنگره را رقم زد. دســت کبودشده ترامپ هم از 
دید رسانه ها و کاربران شبکه های اجتماعی پنهان 
نمانــد. برخی کبودی دســت او را ناشــی از یک 
جراحت عنوان کرده اند و برخی از کاربران توئیتر 
نیز نوشته اند یکی از حاضران در سخنرانی ترامپ 
از فرط نفرت دســت او را به حدی فشار داده که 

کبود شده است. 
وجود تنش در جلســه به حدی آشــکار بود 
کــه حتی دوربین رســانه ها بــا زوم کردن روی 
شــخصیت های مختلف اعم از فرماندهان ارشــد 
نظامی، جمهوریخواهــان و دموکرات های حاضر 
در جلســه تالش می کردند تفاوت واکنش آنها را 
به ســخنان ترامپ نشان دهند. این تصاویر نشان 
مــی داد در حالی که جمهوریخواهان ترامپ را به 
شــدت تشــویق می کردند، دموکرات ها واکنشی 
جز لبخند تمســخرآمیز نداشتند و نظامیان ارشد 
نیز سکوت را به عنوان بهترین واکنش برگزیدند. 

رسانه ها این حواشی را نشان دهنده دودستگی بین 
جمهوریخواهان و دمکرات ها دانستند.
سخنرانی تکراری 

جدای از حاشیه ها سخنرانی ترامپ واکنش های 
گســترده ای نیز به دنبال داشت. سخنگوی اسبق 
وزارت امور خارجه آمریکا سخنرانی ساالنه دونالد 
ترامپ در کنگره را آغاز زودهنگام تبلیغات انتخاباتی 
توصیف کرد. »آدام ارلی« گفت: »درباره مضمون 
سخنان ترامپ باید بگویم که چیز جدیدی در آن 
وجود نداشــت. همه منتظر بودند تا ببینند که آیا 
موضع قاطعــی در برابر دموکرات ها اتخاذ خواهد 
کرد، اما زمانی که خواستار همکاری بین دو حزب 
شد، همه را غافلگیر کرد. ترامپ بدون نام بردن از 
دموکرات ها به آنها حمله کرد. اگر بخواهم به این 
سخنرانی ترامپ نمره بدهم، نمره هفت از ده برای 

او در نظر می گیرم.«
نانسي پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
نیز نطق ساالنه ترامپ را »سخنرانی بدون اطالعات 
به روز شده« توصیف کرد. وی در حساب توئیتری 
خود نوشــت: »ما شاهد سخنرانی بدون اطالعات 
به روز شــده بودیم. چندین روز طول می کشد تا 
همه اطالعات غلط و گمراه کننده ای را که دونالد 
ترامپ امشــب در نطق خود ارائه کرد با واقعیات 

مطابقت دهیم.«
 خبرگزاری رویترز نیز نوشــت: دموکرات های 
آمریکا برای به چالش کشیدن ترامپ در انتخابات 
ســال ۲۰۲۰ به سرعت ســخنرانی ساالنه وی را 
مــورد انتقاد قرار دادند و گفتند: این ســخنرانی 
بی محتوا بود و کمکی به اتحاد کشور نکرد.سناتور 
»کوری بوکر«، که جمعه گذشته نامزدی خود را 
برای شــرکت در این انتخابات اعالم کرد، گفت: 
درخواســت ترامپ برای اتحاد در روز سه شــنبه 
پــوچ و توخالی بود.الکســاندریا اوکازیو-کورتس، 
عضو مجلس نمایندگان، نیز به ام اس ان بی ســی 
گفت: »سخنان ترامپ فاقد سیاست خاصی بود«. 
وی افزود: »فکر می کنم رئیس جمهور آماده نبود. 
ســخنانش حاوی هیچ برنامه ای نبود.« خبرنگار 
شبکه تلویزیونی فرانس ۲4 در واشنگتن هم تاکید 
کرد در نطق ســاالنه ترامپ در سنای آمریکا هیچ 

موضوع جدیدی وجود نداشت.
 ایــن نطق در واقع یک ســخنرانی انتخاباتی 
بود و مســئله چنــدان دور از ذهنی در آن مطرح 
 نشــد. در واقع مسئله جدیدی در این نطق وجود

 نداشت.

8 هزارو 515 بیمار سرطانی در باریکه غزه 
به دلیل ضعف امکانات پزشکی ناشی از محاصره 
و نبود دارو، با خطرهای روزافزون و موانع بزرگ 

بر سر راه درمان خود مواجه شده اند.
مرکز حقوق بشــر فلســطینی »میزان« نسبت 
به افزایش مشــکالت روانی و جسمی بیماران غزه 
در نتیجــه ضعف امکانات، نقــص دائم تجهیزات و 
سیستم های تشــخیص، داروهای گیاهی و ضعف 
استفاده از تجهیزات پزشکی و دستگاه های درمانی 

هشدار داده است.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت فلسطین، 6۰۸ 
نفر از این بیماران ســرطانی در سنین کودکی قرار 
دارند که 7 درصد از کل بیماران سرطانی را تشکیل 
می دهند. آمار بیماران ســرطانی در میان زنان نیز 
به 47۰5 نفر رســیده است که 55/۳ درصد از کل 

بیماران سرطانی را تشکیل می دهند.
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلسطین، مرکز 
»میزان« همچنین خاطر نشــان کــرده که کمبود 
داروهــای ویژه بیماران، یکی از مهمترین تهدیدات 
 پیــش روی بیمــاران ســرطانی در غزه به شــمار

تعطیلی بیمارستان های غزه و مرگ تدریجی 8500 بیمار سرطانی

 می رود که به دلیل ۱۲ سال محاصره ظالمانه از سوی 
رژیم صهیونیستی صورت می گیرد. میانگین کمبود 
داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی و بیماری های 

خونی در سال ۲۰۱۸ به 5۸ درصد رسیده است.

در همین حال، تداوم محاصره رژیم صهیونیستی 
علیــه باریکه غزه و محدود کردن تردد و رفت و آمد 
بیماران، جان آنها را تهدید و آنها را از دسترســی به 
درمان های الزم محــروم می کند. بنا بر اعالم این 

مرکز، بیماران سرطانی برای سفر به خارج از باریکه 
غــزه به منظور انجام عملیات هــای پرتودرمانی، با 
مشــکالت زیادی مواجه هســتند...  ۳۸ درصد از 
بیماران سرطانی به مراکز درمانی خارج از باریکه غزه 
دسترسی نداشته اند و 5 درصد از آنها و همراهانشان 

هم طی سال ۲۰۱۸ بازداشت شده اند.
 مرکز میزان در همین راســتا از تمامی طرف ها 
خواســته است که با مداخله فوری و موثر، نیازهای 
اساســی بخش بهداشــت و درمان غزه بــه دارو و 
تجهیزات پزشــکی، سوخت مورد نیاز برای فعالیت 
ژنراتورهای جایگزین برای مواقع قطع جریان برق، 
توسعه و بهبود قدرت بخش بهداشت غزه برای عمل 
به تعهدات اساسی خود را تامین کنند. رژیم اشغالگر 
قدس از سال ۲۰۰7 و از زمان سیطره جنبش حماس 
بر باریکه غزه، محاصره شدیدی را علیه این منطقه 
اعمال کرده اســت و رفت و آمد فلسطینیان میان 
باریکــه غزه  کرانه باختری از طریق گذرگاه »ایرز« 
نیازمند موافقت قبلی مراجع صهیونیستی است که 
تنها به گروه هــای خاصی مانند بیماران، بازرگانان 

و افراد خارجی چنین مجوزهایی را اعطامی کنند.

 رســانه های صهیونیستی از فعال شــدن چند سامانه دفاع 
موشکی »اس-300« ساخت روسیه در اطراف شهر »حماه« سوریه 

خبر دادند.
روزنامه های صهیونیســتی »جروزالم پست« و »یدیعوت آحارونوت« 
اعالم کردند، بر اســاس تصاویر جدید ماهواره ای، ســامانه های موشکی 

»اس-۳۰۰« ساخت روسیه، در خاک سوریه فعال شده اند.
روزنامه صهیونیســتی »یدیعوت آحارونوت« نوشت: سه سامانه دفاع 
موشکی »اس- ۳۰۰« در منطقه »مصیاف« واقع در نزدیکی شهر »حماه« 
سوریه فعال شده اند و یک سامانه دیگر نیز در این منطقه وجود دارد که 
هنوز فعال نشده است. این تجهیزات دفاعی پیشرفته سه ماه قبل توسط 

روسیه وارد سوریه شده است.
»جروزالم پست« هم با انتشار تصاویری، ادعا کرد که چهار سامانه دفاع 

موشکی »اس-۳۰۰« در»مصیاف« مستقر و فعال شده اند.
این خبرها در حالی منتشــر می شوند که مقامات دولت سوریه هنوز 
در باره این موضوع، چیزی نگفته اند. البته، اخیرا »شمخانی« رئیس  شورای 
عالی امنیت ملی کشورمان، به رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که در 
صورت تکرار حمله به سوریه، پاسخ عبرت آموزی را دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، این روزنامه افزود، نصب این پرتابگرها، 
نشان دهنده افزایش سطح عملیاتی و هوشیاری آنها )حامیان دمشق( است.

روســیه مهرماه گذشته در واکنش به سرنگونی یک فروند هواپیمای 
تجسسی خود در آسمان سوریه توسط صهیونیست ها، سامانه های »اس-

۳۰۰« را به سوریه ارسال کرده است. سامانه پیشرفته و دوربرد »اس-۳۰۰« 
می تواند موشک های بالستیک و هواپیماها را تا فاصله ۳۰۰ کیلومتری هدف 
قرار دهد. این سامانه می تواند به طور همزمان، ۱۲ موشک هدایت شونده 

را به سوی اهداف پرتاب کند. 
تقویت نظامی آمریکا در سوریه!

آمریکایی ها به جای خارج کردن نیروهای خود از ســوریه، در صدد 
تقویــت این نیروها برآمده اند! به گزارش ایســنا، علیرغم ادعای »دونالد 
ترامــپ« مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از ســوریه، نزدیک به ۱5۰ 
دستگاه کامیون حامل خودروهای زرهی، تجهیزات فنی و ژنراتورها عصر 
دوشنبه از گذرگاه »سیمالکا« واقع در مرزهای سوریه و عراق، وارد خاک 
سوریه شده اند.طبق اعالم خبرگزاری آناتولی، این کامیون ها روز سه شنبه 
محموله های خود را به مراکز لجستیک نیروهای آمریکایی در دو منطقه 
»خراب عشق« )واقع در غرب شهر عین عیسی( و »صرین« )مرکز منطقه 

کوبانی( رسانده و در آنجا تخلیه کرده اند.
از جمله خودروهای زرهی آمریکایی که به این مناطق منتقل شده اند، 
خودروهای زرهی »هاموی« هستند که از قابلیت  حرکتی خوب در مناطق 
مختلف برخوردار هستند. پیش از این نیز وزارت دفاع آمریکا این خودروها 
را در اختیار »نیروهای دموکراتیک سوریه« )کردهای مسلح( قرار داده بود.
این خبرگزاری ضمن انتشار ویدئوی مربوط به عملیات انتقال تجهیزات 
نظامی آمریکا به شمال سوریه، اعالم کرد که ورود کاروان نظامی آمریکا 
به این منطقه نشــان می دهد که در واقع، آمریکا در حال تقویت حضور 
نظامی خود در سوریه است.  این نقل و انتقاالت به همراه هشدار پنتاگون 
درباره احیای داعش در ســوریه، به خوبی از نقشه آمریکا برای ماندن در 
ســوریه، پرده برمی دارد. هر چند داعش توسط خود آمریکایی ها به وجود 
آمده است، ولی این کشور معموال حضور خود در عراق و سوریه را به بهانه 

مبارزه با داعش توجیه می کند.

در حالی که اعتراضات جلیقه زردها وارد هفته دوازدهم شده و 
همچنان ادامه دارد، پارلمان فرانسه قانونی با هدف محدود کردن 

اعتراضات خشونت آمیز و سرکوب اعتراضات تصویب کرد.
همزمان با باالگرفتن اعتراضات به خشــونت پلیس فرانســه و نابینا 
شــدن بیش از ۲۰ تن از معترضان جلیقه زرد به دلیل استفاده پلیس از 
»فلش بال« پارلمان فرانسه نیز به کمک دولت »ماکرون« آمد و با توصیف 
تظاهرات های اخیر در این کشــور به عنوان »اعتراضات خشــونت آمیز«، 
طرحی را برای سرکوب معترضان تصویب کرد. علیرغم انتقادها مبنی بر 
اینکه تصویب این الیحه باعث محدود شــدن آزادی های فردی می شود، 
این الیحه در مجلس ملی، )مجلس سفلی( با ۳۸7 رأی مثبت در مقابل 
9۲ رأی به تصویب رسید.با توجه به اینکه اکثریت این مجلس در دست 
حزب امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانســه است، این الیحه به راحتی 
تصویب شــد. بر اساس این الیحه، دیگر معترضان حق پوشاندن صورت 
خود را ندارند و به پلیس اختیارات بیشــتری برای مداخله در اعتراضات 
خشونت آمیز می دهد. البته این الیحه در مجلس علیا نیز مورد بحث قرار 
خواهد گرفت اما حرف آخر را مجلس ملی فرانسه می زند. رویترز، در این 
باره نوشت: این طرح علیرغم انتقاد گروه های مدافع آزادی های مدنی، به 
لطف آنکه حزب »امانوئل ماکرون« اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار 
دارد به تصویب رسید.خبرگزاری فرانسه نیز نوشت: »معترضان فرانسوی 
موسوم به جلیقه زردهای فرانسه که ۱۲ شنبه در اعتراض به سیاست های 
دولتی به خیابان ها آمده اند، سه شنبه برای اولین بار در تظاهرات اتحادیه 
کاری کــه در اعتراض به افزایــش مالیات ها و کاهش قدرت خرید مردم 
برگزار شد، شرکت کردند. این تظاهرات با درگیری و تنش اندکی همراه 
بود با این حال پلیس در تظاهرات »پاریس« و »لیل« و چند شهر دیگر  

از گاز  اشک آوز استفاده کرد.«

تصویب قانون در مجلس فرانسه
برای سرکوب جلیقه زردها!

خبر بد برای صهیونیست ها

سامانه اس-300 در سوریه
 فعال شد

مرجع عالی شیعیان عراق در دیدار نماینده سازمان ملل، به 
اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا  واکنش نشان داد و اعالم 
کرد که عراق مکانی برای آسیب رساندن به سایر کشورها نیست.
»جانین هنس پالســخایرت« نماینده ســازمان ملل در عراق، سه 
شنبه به دیدار آیت اهلل »سید علی سیستانی« در نجف رفت. وی پس 
از این دیدار، به نقل ازآیت اهلل سیســتانی به خبرنگاران گفت که عراق 
نمی پذیرد به مکانی برای آسیب رساندن به سایر کشورها تبدیل شود. 
»دونالــد ترامپ« اخیرا گفته بود نیروهای آمریکایی با هدف تحت نظر 
گرفتن ایران ، در عراق حضور دارند. این گفته ترامپ خشــم مقامات و 

گروه های سیاسی عراق را بر انگیخته است.  
فرستاده سازمان ملل ، در ادامه  گفت  که مرجع عالی شیعیان در 

این دیدار، ابراز امیدواری کرده دولت عراق بتواند با فساد مبارزه کند.
آیت اهلل سیستانی همچنین، بر لزوم بهبود خدمات رسانی به مردم، 
تأکید و تصریح کرده که نزاع بین سیاستمداران بر سر دستاوردها، اجازه 

پیشرفت را نخواهد داد.
به گــزارش خبرگزاری فارس، این مرجع تقلیــد با تأکید بر لزوم 
بازخواســت »کسانی که دست به ترور و آدم ربایی زده اند«، تصریح کرد 
ســالح باید در دست دولت باشد و دولت نیز  در برابر رفتارهای خارج 

از قانون بایستد.
آیت اهلل سیستانی با اشاره به اینکه »اگر جریان های سیاسی روش 
خود را تغییر ندهند، فرصت برای حل بحران های کنونی از دست می رود« 
خاطر نشان کرد که »عراق خواستار برقراری رابطه با همه کشورهاست؛ 

البته تا زمانی که آنها به حاکمیت این کشور احترام بگذارند.«
آمریکا در سال ۲۰۱4 که ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش 
را تشــکیل داده، نیروهای خود را به عراق فرستاده است. اما، علی رغم 
شکست  تروریست ها در  سال گذشته،  آمریکا به حضور نیروهای خود 
در این کشور اصرار دارد. به گفته سفیر آمریکا در بغداد، هم اکنون 5۰۰۰ 

هزار نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند.
واکنش نخست وزیر عراق به اظهارات ترامپ

»عادل عبدالمهدی« نخســت وزیر عــراق ، در واکنش به اظهارات 
ترامپ ، تاکید کرد که بغداد اســتفاده از خاک خود را از ســوی هیچ 

کشور دیگری نمی پذیرد.
به گزارش ایسنا، نخست وزیر عراق در کنفرانس هفتگی خود بار دیگر 
وجود پایگاه های نظامی آمریکا در عراق را رد کرد و گفت، این موضوع 
تنها محدود به مربیــان نظامی در چارچوب فعالیت ائتالف بین المللی 

ضد داعش می شود.
حزب اهلل عراق

گروه »گردان های حزب اهلل عــراق« در واکنش به اظهارات رئیس 
جمهوری آمریکا اعالم کرد که مقاومت اسالمی عراق قادر است به حضور 

نظامیان آمریکایی در این کشور پایان دهد.
»محمد محی« سخنگوی این گردان ها، گفت: همه نیروهای بیگانه 
حاضر در خاک عراق از جمله نیروهای نظامی آمریکا، بر اســاس قانون 
اساســی عراق و پس از رأی گیری پارلمان، اشغالگر و متجاوز به شمار 
خواهند رفت.به گزارش خبرگزاری فارس، او با بیان اینکه این نیروهای 
بیگانه خود را در برابر مردم و گروه های مقاومت اسالمی عراق خواهند 
دید، گفت: گروه های مقاومت در نتیجه تجربه ای که در جنگ با عناصر 
گروه تروریســتی داعش به دست آورده اند، توانایی زیاد و مهارت های 

رزمی باالیی کسب کرده اند.

پاسخ آیت اهلل سیستانی
به اظهارات ضد ایرانی ترامپ

یک روزنامه صهیونیستی طی گزارشی، از تداوم صادرات سالح 
رژیم اسرائیل به میانمار خبر داده است. 

با وجود تداوم رفتارهای خصمانه، تبعیض آمیز و خشــونت بار دولت 
میانمار علیه اقلیت مسلمان در منطقه »روهینگیا« که انتقادات بین المللی 
شدیداللحن را نیز درپی داشته، رژیم صهیونیستی اما کماکان به ارسال 

تسلیحات برای ارتش میانمار ادامه می دهد.
روزنامه »هاآرتص« با اعالم تداوم صادرات تســلیحات از سوی رژیم 
صهیونیســتی برای ارتش میانمار، نوشــت که برخالف تمام گزارش ها 
و مدارک قانع کننده در مورد نسل کشــی مســلمانان روهینگیا توسط 
دولــت میانمار، تل آویو هنوز هم روابط گرمی با این کشــور دارد. البته 
رژیم صهیونیستی هم مثل میانمار، بزرگترین جنایت ها را در حق کودکان 
و مردم بی گناه فلســطین مرتکب می شود. طی هفت دهه گذشته این 

رژیم  فلسطینی ها را به بدترین شیوه  قتل عام کرده است. 
هاآرتص با اشاره به سکوت رژیم صهیونیستی درباره اتفاقی که حتی 
»موزه یادبود هولوکاســت آمریکا« نیز آن را نسل کشی بر پایه »شواهد 
متقن« توصیف کرده، گزارش داد که تل آویو از پاییز ۲۰۱7 تا کنون به 
صدور مجوز برای صادرات تســلیحات به میانمار ادامه می دهد. این در 
حالی است که بیشتر کشورهای غربی مدت هاست از این مسئله خودداری 
می کنند.بر این اساس، بسیاری از شرکت های نظامی سازنده تسلیحات در 
رژیم صهیونیستی از پاسخ دادن به سواالتی درباره فروش کنونی آنها به 
میانمار امتناع می کنند. این در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا 
در تاریــخ ۲۳ آذر ۱۳97 با تصویب قطعنامه ای، اقدام ارتش میانمار در 

برابر مسلمانان »روهینگیا« را »نسل کشی« توصیف کرد.
ماه آگوست)مرداد( سال ۲۰۱7 میالدی بعد از حمالت ارتش میانمار 
و تجاوز یا به آتش کشــیدن خانه های اقلیت مسلمان روهینگیا در این 
کشــور، صدها هزار نفر به بنگالدش گریختند. چندین دهه اســت که 
مسلمانان روهینگیا با رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت بار دولت میانمار 

مواجه هستند.

هاآرتص: اسرائیل فروش اسلحه
به ارتش میانمار را متوقف نکرده است


