
محکومیت 16 نظامی ترکیه ای به 79 بار
 حبس ابد، به جرم کودتای سال 95

دولت ترکیه با وجود گذشت نزدیک به سه سال 
از کودتای نافرجام این کشور همچنان مظنونین را 
محاکمه می کند. این بارخبر رسیده 16 نظامی سابق 

ارتش به 79 بار حبس ابد محکوم شده اند.
با وجود گذشــت نزدیک به ســه ســال از کودتای 
نافرجام در ترکیه دولت اردوغان همچنان به دستگیری 
و بازداشــت افرادی که آنها را مظنون به مشــارکت در 

آن می دانــد، ادامه می دهد. در همین رابطه خبرگزاری 
ایرنا نوشــته، جلسه رســیدگی به یکی از حساس ترین 
پرونده های کودتای نافرجام ســال 2016، یعنی پرونده 
پایگاه نظامی »آکینجی« که به عنوان »مرکز فرماندهی 
و کنترل کودتا در آنکارا« برگزار شد و قاضی پرونده 16 
نظامی ســابق ارتش ترکیه را در ارتباط با این پرونده به 

79 بار حبس ابد محکوم کرد.

»پرحرفی« ویژگی برجسته نتانیاهو
از نگاه اطرافیان

رجزخوانی های   از  رژیم صهیونیســتی  مقامات 
نخست وزیر این رژیم علیه سوریه انتقاد کرده و گفتند 

نتانیاهو زیادی حرف می زند. 
مقامات اســبق رژیم صهیونیستی از سخن گفتن علنی 
بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی درباره 
مسئولیت این رژیم در حمالت هوایی به سوریه انتقاد کرده 
و گفتند، نتانیاهو پرحرفی می کند.»ایهود باراک«، نخست وزیر 

اسبق رژیم صهیونیستی در این باره گفته »صحبت هایی که 
نتانیاهو درباره سوریه می کند پرحرفی است و هیچ کمکی به 
بازدارندگی نمی کند بلکه ممکن است اطالعات زیادی در باره 
نوع حمالت و آمادگی نظامی اسرائیل به ایران  و دیگر کشورها 
بدهد.«دیگر سیاستمداران و فرماندهان نظامی سابق رژیم 
صهیونیستی نیز اعالم کردند سخنان نتانیاهو »تحریک آمیز« 

است و ممکن است باعث رویارویی جدید شود.
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با انصراف کشورهای دعوت شده

اجالس لهستان
 به ویترین شکست های آمریکا اضافه شد

سرویس خارجی-
 سی ان ان نوشته: بسیاری از کارمندان 
دولت فدرال آمریکا که به علت ادامه تعطیلی 
دولت، دستمزدی دریافت نکرده اند، در حال 
استعفا یا بازنشستگی زودهنگام هستند و 

حتی برخی نیز به خودکشی فکر می کنند.
حــدود 5 هفته از تعطیلی بخشــی از دولت 
آمریکا گذشــته اســت. 800 هزار کارمند هنوز 
هیچ حقوقی نگرفته اند هر روز اخباری از صف های 
طوالنی کارمنــدان در مقابل خیریه های آمریکا 
بــرای دریافت غذای رایگان منتشــر می شــود. 
مجلس سنا قصد دارد امروز )پنجشنبه( درباره 2 
طرح پیشــنهادی با هدف پایان دادن به تعطیلی 
دولت رای گیری نماید. طرح نخست پیشنهادی 
درخصوص بازگشایی دولت آمریکا است و شامل 
درخواست 5/7 میلیارد دالری دولت ترامپ برای 
احداث دیوار مرزی نیز خواهد بود. طرح دوم نیز 
شامل اتخاذ تدابیری برای تامین منابع مالی مورد 
نیاز دولت تا اوایل فوریه)بهمن( اســت. براساس 
طــرح دوم، نهادهای دولتــی که به علت کمبود 
منابــع مالی تعطیل شــده اند، بودجه الزم برای 
بازگشــایی فعالیت های خــود را تا 8 فوریه )19 

5 هفته از تعطیلی دولت آمریکا گذشت ، آغاز استعفای کارمندان دولتی

بهمن( دریافت می کنند. بعید به نظر می رسد که 
با توجه به مخالفت قاطع دموکرات ها، طرح نخست 
رای بیاورد. این طرح برای تصویب نهایی نیاز به 
60 رای موافــق از 100 ســناتور آمریکایی دارد. 
ترامپ نیز پیغام فرستاده است که تسلیم نمی شود.

از سوی دیگر شبکه »سی ان ان« در گزارشی 
نوشــته بسیاری از کارمندان دولت فدرال آمریکا 
که به علت ادامه تعطیلی دولت، هیچ دستمزدی 

دریافت نمی کنند، در حال استعفا یا بازنشستگی 
زودهنگام هستند و حتی برخی از آنان که کارد 
به استخوانشــان رسیده اســت، تالش کرده اند 
خودکشی کنند! این گزارش می افزاید: اکنون بیم 
آن می رود که پرواز هواپیماهای مســافربری در 
آمریکا زمین گیر شود و کارکنان برج های کنترل 
فرودگاه ها که ترافیک هوایی را در آمریکا کنترل 
می کنند، مجبور شوند مشاغل خود را که دولت 

آمریکا بابت آن هیچ دستمزدی به آنها نمی پردازد، 
رها کنند.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل 
از سی ان ان سارا نلسون، رئیس  بین المللی انجمن 
مهمانداران هواپیماها در این باره، گفته: »این یک 
بحران انسانی اســت. این فقط مربوط به کار ما 
)مهمانداران( نمی شود، بلکه شامل سایر مشاغل، 
مانند بازرسان امنیت هوایی، کارکنان اف بی آی 
و امثال آنها نیز می شــود. کارکنان اف بی آی که 
اکنون دســتمزدی دریافت نمی کنند، می گویند 
ادامه تعطیلی دولــت آمریکا به امنیت ملی این 

کشور ضربه خواهد زد.«
سی ان ان می افزاید: هم اکنون نیز عده ای از 
مشــاغل دولتی خود کناره گیری کرده اند و بقیه 
نیز )در صورت ادامه تعطیلی دولت( به شرایطی 
خواهند رسید که اســتعفا خواهند کرد. آنان به 
خارج از دولــت )بخش خصوصی( خواهند رفت 
و در آنجا مشــاغلی برای خود پیدا خواهند کرد. 
تنها مشکل این نیست که کارمندان )دولتی( بدون 
دستمزد سر کار حاضر می شــوند، بلکه افرادی 
وجود دارند که )از فرط مشکالت فراوان که با آن 
مواجه شده اند( تالش کرده اند جان خود را بگیرند 

)خودکشی کنند(. 

مجلس نمایندگان آمریکا در تقابلی تازه با 
ترامپ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن 
رئیس جمهور نمی تواند به راحتی آمریکا را از 

ناتو خارج کند.
ترامــپ از زمانی که قدرت را در کاخ ســفید به 
دست گرفته با شعار »اول آمریکا« و ترویج ملی گرایی 
افراطی، آمریکا را از برخی معاهدات بین المللی خارج 
کرد. وی در طول دو ســال گذشــته بارها در مورد 
سازمان ناتو که بدون حضور آمریکا عمال موجودیت 
خود را از دست می دهد، هشدار داده است که اعضای 
اروپایی ناتو یا باید ســهم خود را بپردازند یا ترامپ 
فکر دیگری خواهد کرد. ترس از خروج آمریکا از ناتو 
چنان جدی بوده که طی ماه های گذشته بارها مقامات 
اروپایی گفته اند که باید برای تامین امنیت به خود 
متکی باشند و حتی سخن از تشکیل ارتش اروپایی 
نیز به میان آمده اســت. روز سه شنبه آنگال مرکل 
صدراعظم آلمان و ماکرون در شهر آخن آلمان اقدام 
به امضای معاهده ای تحت عنوان معاهده همکاری و 
یکپارچگی فرانسه - آلمان کردند. مرکل به صراحت 
اعالم کرد که این مقدمه ای برای تشــکیل »ارتش 
اروپایی« است.اما در این سو دیروز مجلس نمایندگان 
آمریکا الیحه ای را با پشتیبانی دو حزب اصلی آمریکا 

جنگ کنگره و ترامپ این بار بر سر ناتو؛نمایندگان در حمایت از این سازمان الیحه تصویب کردند

و در حمایت از ناتو و ممانعت از هرگونه تالش ترامپ 
برای خروج از این ائتالف تصویب کرد. پایگاه خبری 
»هیل« در گزارشی اعالم کرده: »این الیحه با ۳57 
رای مثبت و 22 رای مخالف به تصویب رسید. همه 
مخالفان این الیحــه جمهوری خواهان محافظه کار 
بودند. براســاس الیحه تصویب شده هر گونه تالش 
از ســوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای 
خــروج احتمالی از پیمان آتالنتیک شــمالی )ناتو( 

مردود است.« به گزارش ایسنا این الیحه پس از آن 
تصویب شد که مشاوران دولت واشنگتن به روزنامه 
نیویورک تایمز گفتند ترامپ هنوز به دنبال خروج از 
ناتو است. اقدامی که منتقدان براین باورند که باعث 
جسور شــدن روسیه و تهدید اتحادهای بین المللی 
نظامی و استراتژیک می شود. همچنین براساس این 
الیحه هرگونه تامین مالی برای خروج آمریکا از این 

ائتالف ممنوع شده است.

»استنی هویر«، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان 
آمریکا در جمع خبرنگاران با  اشاره به آنچه نقش این 
ائتالف در »پایان بخشیدن صلح آمیز به جنگ جهانی 
دوم« نامید گفت: »این الیحه به صراحت اعالم کرده 
کنگره آمریکا هنوز معتقد به ماموریت ناتو بوده و از 
هرگونه تالش ها برای زیرسؤال بردن ناتو و یا خروج 
یک طرفــه آمریکا از این ائتالف جلوگیری می کند. 
همچنین در این الیحه از اعضای ناتو خواسته شده که 
به تعهدات خود مبنی بر اختصاص دو درصد از تولید 
ناخالص ملی برای هزینه های دفاعی پایبند باشند. 

طبق این الیحه، این سرمایه می تواند برای تامین 
هزینه ها و ارتقا در حوزه ابتکار بازدارندگی برای مقابله 
با روسیه استفاده شود. جیمی پانتا، یک سناتور دیگر 
و از حامیان اصلی این الیحه به خبرنگاران پیش از 
رای گیری گفته بود: »همان گونه که می دانید همه 
ما می دانیم که می توانیم به فشارها علیه متحدانمان 
در ناتــو برای پرداخت دو درصد تولید ناخالص ملی 
کشورشان برای تامین هزینه های ائتالف ادامه دهیم 
اما این به معنی این نیست که ما می خواهیم از این 
ائتالف خارج شــویم... چنین اقدامی یک »اشــتباه 
تاریخــی« خواهد بود. عضویــت در ناتو به معنای 

عضویت در کلوپ یک کشور نیست.«

»وال اســتریت ژورنال« به نقل از »برخی 
دیپلمات های اروپایی« از وجود گمانه زنی هایی 
در مورد »احتمال لغو نشست ورشو« خبر داده 
است. مقامات آمریکایی نیز ساعاتی قبل از 
انتشــار گزارش این روزنامه آمریکایی وقتی 
مجددا محور این نشست را اعالم می کردند، 

نام ایران را حذف کردند!
»مایک پمپئو«، وزیر خارجه آمریکا در ســفر 
دوره ای خود به منطقه غرب آســیا بــا راه اندازی 
یک شــوی دیگر از برگزاری نشستی ضدایرانی در 
لهستان در بهمن ماه خبر داد. اما از آن روز بسیاری 
از کشورها اعالم کرده اند که در این نشست شرکت 
نمی کنند و بســیاری از رسانه ها نیز این نشست را 
از پیش شکســت خورده توصیف کرده اند. بررسی 
نوع واکنش ها به این نشست نشان دهنده این است 
کــه نباید انتظار هیچ موفقیتی از این نشســت را 
داشــت و همان طور که هاآرتص تاکید کرده تنها 
دستاورد این نشســت احتماال گرفتن عکس های 
یادگاری توســط نتانیاهو با شــیوخ مرتجع عرب 
خواهــد بود. حــاال خبرهایی از احتمــال لغو این 
نشست نیز به گوش می رسد.روزنامه آمریکایی »وال 

استریت ژورنال« با  اشاره به 
علیه  مطرح شده  انتقادات 
نشست ورشو، نوشته برخی 
اروپایی  دیپلمات هــای  از 
گمان می کنند که احتمال 
دارد این نشست لغو شود. 
به گــزارش فــارس، این 
نوشــته  ادامه  در  روزنامه 
دیپلمات های اروپایی گمان 

می کنند ممکن اســت به واسطه میزان مشارکت 
اندک کشورها یا حضور آنها با مقام های رده پایین، 
پمپئو در دقیقه 90 این نشست را لغو کند. موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیش از 
این مخالفت خود را با شرکت در این نشست اعالم 
کرده بود. روســیه نیز تصریح کرد در این نشست 
شرکت نمی کند. در همین ارتباط »واسیلی نبنزیا« 
نماینده روسیه در سازمان ملل، ضمن انتقاد شدید 
از برگزاری نشســت ضدایرانی در لهســتان، آن را 

»ساده انگارانه« توصیف کرده بود.
رسوایی

از سوی دیگر خبر رسیده که »جاناتان کوهن« 

نماینــده موقــت آمریکا 
ملــل پس  در ســازمان 
از شــنیدن خبر انصراف 
شــماری از کشــورها از 
نشست  این  در  شــرکت 
ضدایرانــی، از اظهــارات 
پمپئو عقب نشینی کرده و 
نیست نشست  قرار  گفته 
ورشو به محلی برای »بدنام 
کردن ایران« بدل شــود، بلکه صرفا به چالش های 

پیش روی غرب آسیا می پردازد!
تــالش آمریکا بــرای برگزاری یک نشســت 
ضدایرانی در حالی است که بسیاری این مسئله را 
به سخره گرفته اند. چرا که ایران در منطقه همواره 
به دنبال مبارزه با تروریسم بوده و بر عکس برخی 
از متحدان منطقه ای آمریکا در راستای افراطی گری 
تالش کرده اند. مثال »نشــنال اینترســت« در این 
ارتباط اعالم کرده »تصور آمریکا در مورد اینکه ایران 
عامل مشکالت است غلط و  اشتباه بوده و آمریکا باید 

برای این منظور به عربستان هم نگاهی بیندازد.«
پیش از این نیز »نیویورک تایمز« در ادامه دالیل 

شکست طرح ضدایرانی آمریکا در منطقه نوشته بود: 
»برخی کشورهای عربی در پذیرفتن ریسک مقابله با 
ایران تعلل خواهند کرد، کشور های کوچک تر، مانند 
کویت و عمان، مناسبات دیپلماتیک و تجاری با ایران 
دارند و بعید اســت به دشمنی ها علیه ایران ملحق 
شوند. عراق هم تحت کنترل عرب های شیعه است و 
مرزی طوالنی و مناسبات فرهنگی، مذهبی و سیاسی 
عمیقی با ایران دارد. مقامات دولت ترامپ از رهبران 
عراق خواسته اند مناسبات اقتصادی خود را با ایران 
قطع کنند، و از عربســتان و دیگر کشور های عرب 
خواســته اند به بهبود اقتصاد عراق کمک کنند. اما 
دولــت عراق به هیچ تمایلی برای مخالفت با ایران 

نشان نداده است.«
اندیشکده آمریکایی »هریتیج« نیز تاکید کرده 
بود، تــالش آمریکا برای ایجــاد ائتالف منطقه ای 
موسوم به »ناتوی عربی« یک تالش دشوار خواهد 
بود، چرا که بسیاری از سران عرب نسبت به یکدیگر 
بی اعتماد بوده و در حال رقابت با یکدیگر در منطقه 
هســتند. به گونه ای که پاشــنه آشیل این ائتالف 
اختالفات قطر و دیگر کشــورهای عربی به واسطه 

نزدیکی قطر به جمهوری اسالمی ایران است.

 یک روز پس از یورش وحشیانه نظامیان 
صهیونیست به زندان »عوفر« که به جراحت 
150 اسیر فلسطینی منجر شد،  بیش از 1200 
اسیر فلسطیني این  زندان به طور هماهنگ 

دست به اعتصاب غذا زدند.
باشگاه اسیران فلسطین روز گذشته با انتشار 
بیانیه اي اعالم کرد، اداره زندان هاي صهیونیستي 
نزدیک به 150 اســیر فلسطیني را که در حمله 
نظامیان اسرائیلي زخمي شده بودند، از بیمارستان ها 

به زندان عوفر بازگرداندند. 
در میــان اســراي مجروح شــده 6 نفر دچار 
شکســتگي شده و 40 نفر هم از ناحیه سر آسیب 
دیده اند و بقیه اسرا نیز بر اثر اصابت گلوله زخمي 

شده اند.
در اعتــراض به این وضع، دیروز خبر رســید 
1200 اســیر فلســطینی همین زنــدان به طور 

هماهنگ دست به اعتصاب غذا زده اند.
براساس آخرین آمار رسمي کمیته امور اسیران 
فلسطیني، دست کم 6500 اسیر فلسطیني در تمام 
زندان هاي رژیم صهیونیســتي نگهداری می شوند 

در اعتراض به رفتار وحشیانه صهیونیست ها آغاز شد

اعتصاب غذای هماهنگ1200 اسیر فلسطینی در زندان »عوفر«

کــه در بین آن ها ۳50 کــودک، 62 زن و 1800 
بیمار وجود دارند و 700 اسیر نیز نیازمند درمان 

فوري هستند. 
اقدامات رژیم صهیونیستي در سرکوب اسیران 
فلسطیني که به اوضاع نامناسب زندان هاي اسرائیل 

معترض هســتند، بیانگر آن است که این رژیم در 
سکوت و انفعال جامعه جهاني در پي کشتار بیشتر 

فلسطیني ها است.
گروه های فلسطینی با هشدار نسبت جنایات 
صهیونیست های اشغالگر اعالم کردند اگر اشغالگران، 

جنگی علیه اسیران اعالم کنند ما نیز جنگی علیه 
آنان به راه خواهیم انداخت. بیشــتر فلسطینیان 
نیز در مناطــق مختلف کرانه باختری با برگزاری 
تجمعاتی حمایت خود را از اسرای فلسطینی اعالم 
کردند و خواستار جلوگیری از تخلفات و تجاوزات 

اشغالگران علیه اسرا شدند.
به گزارش صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی 
العالم، حســن یوســف، عضو مجلس قانونگذاری 
فلسطین در حاشــیه این اعتراضات گفت: اکنون 
تنها کاری که برای کمک به برادران اسیرمان باید 
انجام دهیم، حفظ وحدت اســت و نباید به رژیم 
اشــغالگر اجازه داد هر اقدامی که می خواهد علیه 
آنان انجام دهد بلکه باید متحد باشــیم، همانطور 
که اســیران ما متحدند. باید متحد باشیم تا رژیم 
اشغالگر اســرائیلی را مجبور کنیم به حقوق این 
اسرا احترام بگذارد و دست از تعدی به آنان بکشد. 
گفتنی است روز سه شنبه در حمله عناصر سرکوبگر 
رژیم صهیونیستی به زندان عوفر، بیش از 100 اسیر 
فلسطینی به ضرب گلوله های مشقی و بمب های 

حاوی گاز زخمی شدند.

اعضای نهضت اسالمی نیجریه در محکومیت اقدام آمریکا در 
بازداشت »مرضیه هاشمی« مجری شبکه تلویزونی پرس تی وی 

تظاهرات کردند.
اعضای نهضت اســالمی نیجریه در ابوجا پایتخت این کشــور در 
اعتراض به ادامه بازداشت مرضیه هاشمی خبرنگار پرس تی وی تظاهرات 
کردند. تظاهرکنندگان در ابوجا شعار می دادند مرضیه هاشمی را آزاد 
کنید. معترضان  به رفتار دولت آمریکا با »مرضیه هاشــمی« که هنوز 

هیچ اتهامی علیه وی مطرح نشده است اعتراض کردند.
مرضیه هاشمی، مجری شبکه پرس تی وی که هر چند وقت یک بار 
برای دیدار با بستگانش به آمریکا می رود، این بار قصد داشت از برادر 
مبتال به سرطانش عیادت کند که هفته گذشته به دالیلی نامشخص 
توســط اداره تحقیقات فدرال )FBI( و در فرودگاه بین المللی »سنت 

لوئیس« بازداشت شد.
بدرفتاری و اعمال خشونت علیه وی، تنها نکاتی است که در یک 
تماس تلفنی کوتاه وی با دخترش، بدانها  اشــاره کرده است. هاشمی 
در این تماس گفته بعد از انتقال به زندان به اجبار حجاب او برداشته 
شــده و از او بدون پوشش سر عکســبرداری شده است. همچنین او 
تصریح کرده که تعذیب او به وســیله بستن با دستبند و پابند و عدم 
رعایت حقوق اولیه اش در استفاده از غذای حالل اسالمی تداوم یافته 
است و همچنان از پوشش کامل و حق احترام به اعتقادات دینی اش 

محروم است
روابــط عمومی شــبکه پرس تی وی تاکید کرده ادامه بازداشــت 
غیرقانونــی مجری و خبرنگار این شــبکه توســط پلیس آمریکا که 
حتی برخالف روال قانونی داخلی این کشور است، به هیچ وجه قابل 
قبول نبوده و مســئولیت هرگونه آسیب احتمالی به مرضیه هاشمی 
مســتقیما متوجه دولت، پلیس و سیستم قضایی آمریکاست. گفتنی 
است طی روزهای اخیر تجمعات اعتراضی گسترده ای در ایران و برخی 
کشورهای جهان در اعتراض به بازداشت بدون دلیل مرضیه هاشمی 
صورت گرفته است. مرضیه هاشمی می گوید، با دیدن چهره امام)ره( 

مسلمان شده است!

راهپیمایی زنان نیجریه
در حمایت از »مرضیه هاشمی«

نماینده دائم سوریه در شورای امنیت تهدید کرد، اگرجامعه 
جهانی به اقدام اخیر رژیم صهیونیســتی در حمله به فرودگاه 
بین المللی دمشق واکنش نشان ندهد، ممکن است که ارتش 

سوریه فرودگاه تل آویو را بمباران کند.
»بشــار جعفری« طی سخنانی در شورای امنیت، تهدید کرد ، در 
صورتی که شورای امنیت تدابیر الزم برای توقف تجاوزات مکرر اسرائیل 
به خاک سوریه را مدنظر قرار ندهد، سوریه از حق قانونی اش در دفاع از 
خود استفاده کرده و در واکنش به تجاوز اسرائیل به فرودگاه بین المللی 
دمشق، مقابله به مثل می کند و فرودگاه تل آویو را بمباران خواهد کرد.

جعفری تاکید کرد: بمباران اسرائیل نقض علنی قوانین بین المللی، 
منشور سازمان ملل و قطعنامه های شورای امنیت محسوب می شود و به 
منزله اخالل در ماموریت نظارت سازمان ملل است و مشروعیت رویکرد 

سازمان ملل را از بین می برد.
به گزارش ایســنا، نماینده سوریه خاطرنشان کرد، این حمالت و 
تجاوزات رخ می دهند چون شورای امنیت به خوبی به وظیفه اش عمل 
نکرده و چون آمریکا )از اســرائیل( حمایــت نامحدود می کند و هیچ 

مواخذه ای هم ، حتی صوری، در کار نیست.
ایــن مقام ســوری در ادامه، به حمایت اســرائیلی ها از گروه های 
تروریســتی  اشاره کرد و گفت که با این حال، اسرائیل از سوی شورای 
امنیت، به دلیل حمایت سه کشور غربی و شهادت های جعلی محکوم 
نشده است.وی بر بازپس گیری جوالن  اشغالی از رژیم صهیونیستی تاکید 
کرد و گفت: ســوریه با تمام ابزارهای قانونی عمل خواهد کرد و هرگز 

طوالنی شدن این موضوع، آن را از روی میز ما برنمی دارد.
جعفری در مورد فرســتاده ســازمان ملل نیز گفــت: در گزارش 
»نیکوالی مالدینوف« فرستاده سازمان ملل به منطقه، عمدا جنایت های 
اسرائیل و اقدامات هر روزه  اشغالگران در سرکوب ساکنان جوالن  اشغالی 
و تجاوزات تقریبا هر روزه اســرائیل به خاک سوریه نادیده گرفته شده 
است. مسائلی مثل پرداختن به آخرین تجاوز اسرائیل، بمباران فرودگاه 
بین المللی دمشــق از طریق حریم هوایی لبنان، کامال در این گزارش 
خالی بود.وی خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که شورای امنیت 
برای توقف تجاوزات اســرائیلی، تدابیر الزم را اتخاذ کند. سیاست های 
انگلیس،  فرانسه و آمریکا با مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی و 

منشور سازمان ملل، کامال تناقض دارد.
نماینده دائم سوریه از کشورهای حامی رژیم  اشغالگر خواست، در 
مواضع و سیاســت های خود بازنگری کرده و به قوانین و قطعنامه های 
بین المللی متکی باشــند، در غیر این صورت، سرنوشت سازمان ملل 
مشــابه جامعه ملل خواهد شــد. جامعه ملل یک سازمان بین المللی 
میان دولتی بوده و در نتیجه امضای عهدنامه ورســای طی سال های 
1919 و 1920 میالدی تأســیس شده بود. در پی وقوع جنگ جهانی 
دوم، باکارآمدی جامعه ملل کامال آشکار شد و این نهاد در سال 1945 
منحل شده و سازمان ملل جای آن را گرفته است.جعفری افزود: بارها 
گفته ایم مصیبت هایی که به کشــورهای ما وارد شــده، به دلیل نقض 
 قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل از طریق ائتالف های غیرقانونی

 است.

»بمباران فرودگاه تل آویو«
دمشق تهدید کرد

»نیکالس مادورو« مداخالت و اشــنگتن در امور داخلی 
ونزوئال را بی شــرمانه خواند و دســتور بازنگری در روابط 

دیپلماتیک با آمریکا را صادر کرد.
رئیس جمهوری ونزوئال به سخنان مداخله جویانه »مایک پنس« 
معاون رئیس جمهوری آمریکا، که از اپوزیسیون ونزوئال حمایت کرده 
و مادورو را دیکتاتور و فاقد مشــروعیت توصیف کرده بود، شدیدا 
واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مادورو بامداد دیروز 
ضمن صدور دستور برای »تجدیدنظر کامل« در روابط دیپلماتیک 
با واشنگتن، گفت که تدابیر جدید )علیه آمریکا( به زودی اجرایی 
می شــود.وی ضمن محکوم کردن اظهــارات معاون رئیس جمهور 
آمریکا، آن را »مداخله بی شرمانه« واشنگتن در امور داخلی ونزوئال 

خواند و گفت: ستیزه جویی و توطئه چینی دیگر کافی است.
پنس شامگاه سه شنبه با انتشار پیامی ویدئویی خطاب به مخالفان 
دولت ونزوئال، ضمن »دیکتاتور« خواندن مادورو، صراحتا اعالم کرده 
بود که از هر آشوب و اغتشاشی برای سرنگون کردن دولت مادورو 
حمایــت می کند. مادورو اخیرا طی یــک انتخابات قانونی و با رای 

مردم،برای بار دوم به ریاست جمهوری ونزوئال رسیده است. 
از ســال 2017 و به دنبال تشــدید بحران سیاسی در ونزوئال، 
اختالفات بین مادورو و مجمع ملی )کنگره( این کشور که اکثریت 
آن در دست مخالفان است، باال گرفته و شدت گرفتن این اختالفات، 
ســبب اقدام دولت در برگزاری انتخابات برای تشــکیل »مجلس 

موسسان قانون اساسی« در سال 2017 شد.
پنس در پیامی به زبان انگلیسی که واژگان و عباراتی اسپانیایی 
هم در آن دیده می شــد، مادورو را »دیکتاتوری« نامید که »هیچ 

حق مشروعی برای حکومت« ندارد. 
البته، مشخص است که منظور پنس از حکومت مشروع، حکومتی 
است که مثل عربستان، کامال وابسته به آمریکا بوده و مردم آن، هیچ 

نقشی در سرنوشت خود نداشته باشند.

مادورو دستور داد

بازنگری کامل در روابط با آمریکا
به دلیل »مداخله بی شرمانه« در امور داخلی ونزوئال

مردم  استان »المهره« یمن با برگزاری تظاهراتی به احداث 
خط لوله نفت توســط عربستان در خاک کشورشان اعتراض 

کردند.
اعتراض های مردمی در برخی استان های یمن علیه احداث خط لوله 
نفتی از طریق این کشور ادامه دارد و اهالی استان »المهره« بار دیگر با 
برپایی تظاهرات، اعتراض خود را به این موضوع نشان دادند. پیش از 
این نیز مردم این منطقه به سیاست های سعودی اعتراض کرده بودند.

عربستان به دنبال آن است که با احداث این خط لوله جایگزینی 
برای صادرات نفت از طریق تنگه هرمز پیدا کند؛ خط مذکور از استان 
»المهره« در شرق یمن می گذرد و به »بحرالعرب« می رسد. بر اساس 
گزارش »تعز نیوز«، عربســتان از نیروهای خارجی از جمله گروه های 
افراطی استفاده می کند تا تأسیسات و زیرساخت ها در استان المهره 
را به پایگاه های نظامی تبدیل کنند و نیروهای مذکور مأموریت دارند 
شهروندان یمنی خصوصا مخالفان با احداث خط لوله مذکور مخالف 
هستند، بازداشت و سرکوب کنند. بنا بر گزارش وزارت حقوق بشر یمن 
این اقدامات ائتالف متجاوز عربی به فرماندهی عربستان تنها بخشی از 

تجاوزات آنها در استان المهره است.
اســتان المهره از آوریل)فروردین( سال گذشته شاهد تظاهرات 
مسالمت آمیز علیه نیروهای سعودی بود؛ تظاهرات کنندگان خواستار 
خروج نیروهای سعودی، تحویل ورودی های دریایی و زمینی و مراقبت 
از حاکمیت ملی این کشور هستند. استان المهره که به دروازه شرقی 
یمن معروف اســت، پس از استان »حضرموت« دومین استان بزرگ 
یمن از نظر مساحت است، دارای دو گذرگاه مرزی با عمان به نام های 
»صرفیت« و »شحناست« و طوالنی ترین نوار ساحلی در یمن را دارد 

که به 560 کیلومتر می رسد.
از سوی دیگر، سازمان بهداشت جهانی بار دیگر نسبت به کمبود 
مواد دارویی در یمن هشدار داد. بر اساس این گزارش، این سازمان اعالم 
کرده، با تداوم جنگ علیه یمن مردم این کشور با کمبود شدید مواد 
دارویی و بهداشتی مواجه هستند. سازمان بهداشت جهانی همچنین 
اعالم کرده که وضعیت امدادرسانی به آسیب دیدگان یمنی نیز بسیار 

ناامید کننده است.

خشم یمنی ها از 
فعالیت های نفتی عربستان در خاک این کشور

همزمان با گسترش احساسات ضد سرمایه داری در سراسر 
اروپا اجالس داووس در سوئیس برگزار شد. 

چهل و نهمین اجالس مجمــع جهانی اقتصاد دیروز با حضور 
رهبران اقتصادی و سیاســی کشورهای مختلف و با شعار »جهانی 
شدن 4؛ شکل دهی به ساختار جهانی در عصر انقالب صنعتی چهارم« 
در داووس ســوئیس آغاز شــد. بیش از ۳000 شخصیت بازرگان، 
سیاستمدار، دانشگاهی و نمایندگان سازمان های مردم نهاد در این 
اجالس که تا پنجم بهمن ادامه خواهد یافت، شرکت می کنند. جهانی 
شــدن، بهداشت روانی، تغییرات اقلیمی، کاهش رشد اقتصادی در 
چین و اقتصاد جهانی، جنگ های تجاری، بحران سوریه و یمن، بحران 

مهاجرت، مبارزه با فقر از جمله موضوعات اجالس داووس است. 
»دونالــد ترامپ« که به دلیل بحــران بودجه و تعطیلی دولت 
فدرال آمریکا، در اجالس امسال داووس شرکت نکرده، به جای خود، 
وزیر خارجه اش»مایک پمپئو« را فرســتاد. »ترزا می« نخست وزیر 
انگلیس و »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه، از دیگر غایبان 

این اجالس هستند.
 بیش از 60 کشــور مانند آلمان و ژاپن در سطح رئیس  دولت 
و حکومت در اجالس داووس 2019 شــرکت کردند. این اجالس 
ســرمایه داری در حالی برگزار می شود که موجی از احساسات ضد 

سرمایه داری اروپا را فرا گرفته است.

 برگزاری اجالس داووس همزمان
 با   احساسات ضد سرمایه داری در اروپا


