حمالت سیاسی تازه آمریکا
و پارلمان اروپا به روسیه

مجلس نمایندگان آمریکا و پارلمان اروپا با هدف
تحت فشار قرار دادن روسیه ،تصمیمات تازهای را
علیه روسیه اتخاذ کردند.
مجلس نمایندگان آمریکا ســه طرح علیه روســیه به
تصویب رســانده اســت .یکی از این مصوبات که «قانون
کرملین» نام دارد ،مقامات اطالعاتی آمریکا را موظف میکند
مقاصد رهبران روسیه را ارزیابی و رصد بکنند .قانون مصوب
پنجشنبه  ۲۳اسفند ۱۳۹۷

 ۷رجب 14۴۰

آرایش نظامی حزباهلل لبنان
در اطراف جوالن

بنابر اعالم رسانههای صهیونیستی ،حزباهلل
لبنان مشغول سازماندهی گروههای خود در اطراف
جوالن برای مقابله با هرگونه تحرک اسرائیل در
آینده نزدیک اســت .برخی خبرها حاکی است،
ترامپ ممکن است جوالناشغالی را «اسرائیلی»
اعالم کند!
رژیم صهیونیستی میگوید اطالعاتی به دست آورده

موسوم به «قانون شفافیت والدیمیر پوتین» هم از جامعه
اطالعاتی آمریکا میخواهد شبکههای کلیدی مورد استفاده
رهبران روسیه برای تضعیف کشورهای دموکراتیک را کشف
کنند.مصوب سوم نیز از دولت آمریکا میخواهد شبه جزیره
«کریمه» را به عنوان بخشــی از خاک روسیه ،به رسمیت
نشناســد.پارلمان اروپا هم اعالم کرد که دیگر روسیه را به
عنوان شریک راهبردی اروپا به رسمیت نمیشناسد.

 ۱۴مارس 2019

محکومیت کشیش عالیرتبه و خزانهدار واتیکان
به  6سال زندان به جرم آزار جنسی کودکان

عالیرتبهتریــن کشــیش اســترالیایی و عضو کالج
کاردینالهای کلیســای واتیکان به اتهام آزار جنســی و
کودکآزاری ،تحت محاکمه قرار گرفت و به شــش ســال
حبس محکوم شد.
کاردینال «جرج پل» خزانهدار کلیســای واتیکان در استرالیا و
عالیرتبهترین کشیش استرالیایی و عضو کالج کاردینالهای کلیسای
واتیکان به جرم کودکآزاری ،دیروز به شش سال حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری فارس« ،پتر کید» قاضی دادگاه گفته «پل»
اصال ابراز پشیمانی نکرده است .این کاردینال که در زمینه انتخاب
پاپ و مسایل مالی واتیکان نقش داشته ،به آزار جنسی دو پسر در
گروه کر کلیسای «سنت پاتریک» شهر «ملبورن» طی دهه ۱۹۹۰
میالدی محکوم شده است.
«کید» گفته که دادگاه ملبورن این حکم را در راستای جرایمی
که صورت گرفته و نه علیه کلیسای کاتولیک ،صادر کرده است.
رســواییهای اخالقی در کلیساهای کاتولیک دستکم در یک
دهه گذشــته همواره خبرساز بوده اســت .این موضوع به ویژه در
کلیساهای آلمان ،افشاگریهایی را در زمینه سوءاستفاده از پسران
به دنبال داشــته است .افشای رســواییهای اخالقی در کلیسای
کاتولیــک و تبلیغات ضدمذهبی ،دو علت مهم کاهش حضور افراد
در کلیسا بوده است.
چندی پیش هم اعالم شــد که طبق تحقیقات دفتر دادستان
ش ایالت مذکور
ت «ایلینوی» آمریکا ،نزدیک به  ۷۰۰کشی 
کل ایال 
به آزار جنسی کودکان متهم شدهاند.

بودجه  175میلیون دالری آمریکا
برای «جا»انداختن معامله قرن

حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به صحن مسجد االقصی
و جوانان فلسطینی

منابع آمریکایی گزارش دادند کاخ سفید برای تبلیغ و جا
انداختن معامله قرن در ســطح دیپلماتیک  175میلیون دالر
هزینه درنظر گرفته است.
منابع آمریکایی میگویند اصلیترین هدف از اختصاص بودجه 175
میلیون دالری ،تبلیغ معامله قرن در سطح دیپلماتیک است تا در نهایت
شرایط برای اجرایی کردن این طرح ترامپ در خاورمیانه فراهم شود .این
رقم پیشــنهادی در بودجه ساالنه آمریکا تعیین شده اما به طور نهایی
هنوز از سوی کنگره آمریکا تصویب نشده است.
بر اساس طرح خطرناک «معامله قرن» بخشهایی از فلسطین شامل
نیمی از کرانه باختری و بخشی از بیتالمقدس شرقی که از نظر جامعه
جهانی به دولت فلسطین تعلق دارد ،به رژیم صهیونیستی واگذار میکند
و در عوض رژیم صهیونیستی با تشکیل کشور مستقل فلسطینی در نیمه
دیگــر کرانه باختری و تمام نوار غزه و تنها چند محله از بیتالمقدس
شرقی موافقت میکند! بر اســاس این طرح شهر «ابودیس» به جای
بیتالمقدس به عنوان پایتخت فلســطین در نظر گرفته خواهد شــد!
همچنین طبق این طرح فلسطینیان باید از حق بازگشت به سرزمین
خود که در طبق قطعنامه  ۱۹۴شــورای امنیت به رســمیت شناخت
شده ،صرف نظر کنند! اکنون ترامپ با انتقال سفارت به قدس مقدمات
اجرای این طرح اســتعماری را تدارک دیده است .عادیسازی روابط
اعراب و رژیم صهیونیستی نیز در چارچوب همین طرح دنبال میشود.
رابطه با  6کشور عربی
نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی اما پس از درگیریهای اخیر در
مسجد االقصی اعالم کرد که این رژیم اکنون با شش کشور عربی مهم که
در گذشته با این رژیم در خصومت بودند ،روابطی دارد .بنیامین نتانیاهو
گفت« :روابط با این کشورهای عربی خبرهای خوش و بیمانندی است،
اسرائیل در خفا به روند به رسمیت شناخته شدن خود و توافق با دیگر
همسایهها و بخشهای وسیعی از جهان عرب و اسالم ادامه میدهد».
اظهارات نتانیاهو در حالی عنوان شدند که مسئوالن رژیم صهیونیستی
پس از طرح ادعاهایی درباره پرتاب یک کوکتل مولوتف به سوی مرکز
پلیس این رژیم در داخل مسجداالقصی ،دربهای این مسجد را بستند.
مرکز اوقاف قدس هم اعالم کرده ،پس از وقوع آتشسوزی در یکی
از اتاقهای پلیس این رژیم در داخل مســجد االقصی ،تعداد زیادی از
این نیروها به صحنهای مسجد یورش برده و به سمت کسانی که در
داخــل صحنها بودند ،حمله کردند .ویدئوهایی که از این درگیری در
شــبکههای اجتماعی منتشر شده ،نشان میدهد از این اتاق دود بلند
میشــود و نیروهای رژیم صهیونیســتی نمازگزاران را در صحنهای
مسجداالقصی وحشیانه تعقیب و بازداشت میکنند.
به گــزارش خبرگزاری قدس ،شــیخ «عکرمــه صبری» خطیب
مســجداالقصی و رئیس کمیته عالی اسالمی در شهر قدس با هشدار
درباره طمعورزیهای خطرناک اشــغالگران درباره قبله اول مسلمانان
جهان ،گفت :اشــغالگران طمع واضح و آشــکاری علیه مسجداالقصی
دارند و در تالش برای ایجاد مشــکالتی هســتند که دستاندازی آنها
به مسجداالقصی را توجیه کند تا بتوانند بر این مکان مقدس اسالمی
سیطره و هیمنه داشته باشــند ،من این رخدادها را تحولی خطرناک
میدانم.
وی افــزود :در برابر مســدود کردن دروازههای مســجداالقصی
دستبســته نخواهیم ماند ،پیش از این نیز اشغالگران جرات به چنین
اقدامی کرده بودند و در سال  2017در قیام اهالی قدس شکست سختی
خوردند ،آنها با این اقدامات جدید هم کاری از پیش نبرده و فلسطینیها
درسی سختتر از گذشته به آنها میدهند.
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صفحه آخر

پیام به مردم ونزوئال

مادورو :با بیرحمانهترین و کثیفترینحمله
مواجه شدهایم

سرویس خارجی
همزمان با ادامه بحران خاموشــی برق در
ونزوئال و افزایش فشارهای آمریکا و کودتاچیان
بــه دولت قانونی مــادورو ،رئیسجمهور این
کشور با صدور پیامی شــفاهی اعالم کرد با
«بیرحمانهترین و کثیفتریــن حمله مواجه
شــدهایم حملهای که تاکنون بــه مردم وارد
نشده بود».
آمریکا و گروههای مخالف داخلی از جمعه گذشته
جبهه جدیدی را مقابل دولت ونزوئال ایجاد کردهاند.
آنها با خرابــکاری در بزرگترین نیروگاهی که برق
کشور را تامین میکند ،بخشهای وسیعی از کشور را
در خاموشی فرو بردهاند .غیر از کاراکاس که با تالش
دولت برق آن وصل شده ،خاموشی در بسیاری از نقاط
کشور همچنان ادامه دارد .قطع برق عالوهبر تاثیر سوء
بر تولید آب آشامیدنی و تولید مواد غذایی ،صادرات
نفت این کشور را هم متوقف و فعالیتهای تجاری را
به شدت مختل کرده است.
همزمان با تشدید این بحران ،آمریکا و کودتاچیان
نیز فشــارهای سیاســی ،اقتصادی ،امنیتی و روانی
علیه مردم و مقامات این کشــور را به اوج رساندهاند.
در چنیــن فضایی ،نیکــوالس مــادرورو در پیامی
شــفاهی به مردم ونزوئال گفت« :من اینجا هســتم،
در برابر مســئولیتم ،رو به کشور و تاریخ هستم و با
بیرحمانهترین و کثیفترین حملهای مواجه شدهام
کــه هرگز تاکنون به مردم ونزوئال وارد نشــده بود.
هموطنانم ،من از آنچه بر شــما گذشته است با خبر
هســتم .من هم این شرایط را با شما زندگی کردهام
و دلســوزی ،شجاعت ،وجدان برتر ،صبر و شکیبایی

شما مردان و زنان را تحسین میکنم که برای پیش
بردن سرزمینتان تالش میکنید.این حمله الکتریکی
به روشهای مختلفی صورت گرفته است :ابتدا حمله
سایبری به مغز سیستم کامپیوتری شرکت «کورپو
الک» در «ال گوری»و حمله سایبری از خارج به مغز
مرکزی سیستم انتقالی ،واقع در کاراکاس .مسیر دوم
حمله ،مســیر الکترومغناطیسی بود که فرآیندهای
بازیابی را از طریق دســتگاههای تلفن همراه متوقف
میکند .حمله سوم ،فیزیکی است؛ زمانی که ما ۹۵
درصد سیســتم را در کاراکاس رفعاشکال و تعمیر
کرده بودیم ،ایستگاه «آلتو پرادو» را مورد حمله قرار
دادند .هدفشــان ویران ساختن همه آن چیزی بود

که ما در پایتخت به دســت آورده بودیم و در نتیجه
آن بالفاصله نصف شــهر بدون بــرق ماند .این اقدام
فیزیکی از طریق سوزاندن و انفجار ایستگاههای برقی
زیرزمینی انجام شد».
این مبارزه سیاسی نیست ،جنایت جنگی است
وی تاکید کرد« :حمله به سیســتم برقی ،سلب
آســایش و گرفتن حق زندگی میلیونها ونزوئالیی
را نمیتوان مبارزه سیاســی نامید .این نامش ضربه
جنایی الکتریکی اســت .این نقض جدی حقوق بشر
است .من به عنوان رئیسجمهور ،بر این باور هستم
که جنایات جدی علیه حقوق بشــر مردم ما و علیه
حق صلح و ثبات ،رخ داده است و این جنایت بزرگ،

خیانت به سرزمین اجدادیمان است .دولت در این
شرایط اضطراری که با آن مواجه هستیم ،برای رفع
نیازهای غذایی ،آب ،امنیت ،سوخت داخلی و بهداشت
و سالمت ،تالش میکند».
درخواست کمک از ایران ،چین ،روسیه و کوبا
همزمــان رئیسجمهور ونزوئــا از ایران ،چین،
کوبا ،و روســیه و همچنین سازمان ملل درخواست
کرد تا درباره حمله اخیر به شــبکه برقرســانی در
ونزوئال که منجر به قطع سراسری برق در این کشور
شد ،تحقیقاتی صورت گیرد .مادورو بااشاره به اینکه
کشورهایی که نام آنها را برده ،تجربه زیادی در مقابله
با حمالت سایبری داشتهاند ،گفت« :من کمیسیون
ویژهای را برای تحقیقات درباره این حمله ســایبری
تشــکیل داده و از کارشناسان بینالمللی درخواست
کمک کردهام.
من قصد دارم از سازمان ملل ،ایران ،چین ،روسیه
و کوبا برای این کار درخواست حمایت کنم» .دادستان
کل ونزوئال نیز قبال درخواست کرده بود تا تحقیقاتی
درباره نقش «خوان گوایدو» رئیسجمهور خودخوانده
در خرابکاری در سیستم برقرسانی ونزوئال انجام گیرد.
بــر اســاس این گــزارش در پی ادامــه یافتن
خاموشیها در ونزوئال بعد از چند روز ،چین اعالم کرد
حاضر اســت در بازگرداندن برق به این کشور کمک
کند«.لو کانگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین
گفت :چین امیدوار است طرف ونزوئالیی بتواند علت
این مســئله را هرچه زودتر کشف کند و تأمین برق
بهصورت عادی را از سرگیرد .چین مایل است کمک
و پشــتیبانی فنی برای بازگردانی شبکه برق ونزوئال
را فراهم کند».

اصالحات نخستوزیر در پارلمان انگلیس رد شد

دومین شکست سنگین «ترزا می» در برگزیت

آیا خانم نخستوزیر استعفا میدهد؟

همزمان با دومین شکســت سنگین «ترزا
می» در پارلمان انگلیس (نمایندگان حتی به
توافق اصالح شده وی با اتحادیه اروپا در زمینه
برگزیت نیز رای ندادند) آینده سیاسی وی در
هالهای از ابهام قرار گرفته و بسیاری در انگلیس
منتظر استعفای وی هستند.
نحوه اجرای برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه
اروپــا) هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد و روز به روز
نیز وضعیت برای دولت ترزا میســختتر میشود.
بر اساس نتیجه همهپرسی سال  ۲۰۱۶و توافقهای
صورتگرفته پس از آن ،انگلیس باید تا روز  ۲۹مارس
( ۹فروردین  )98اتحادیه اروپا را ترک کند .دو طرف
در تالش هستند تا این رخداد بر اساس توافقی مدون
و با روشن شدن وضعیت روابط تجاری و سیاسی لندن
با بروکســل صورت گیرد ،چراکه اگر خروج انگلیس
از اتحادیه بدون توافقی روشن اتفاق بیفتد ،ابهامات
قانونی و حقوقی میتواند اقتصاد قاره سبز را با آسیب
جدی مواجه کند.
شامگاه ســه شــنبه به وقت ایران در حالی که
تنها  16روز تا تاریخ تعیین شده برای خروج انگلیس
از اتحادیــه اروپــا (برگزیت) زمان باقــی مانده بود،
قانونگذاران مجلس عوام انگلیس یک بار دیگر توافق
اصالح شده «ترزا می» با اتحادیه اروپا درباره چگونگی
ایــن خروج را هم رد کردند .در این رایگیری 391
نماینده توافق برگزیت اصالح شده را رد کرده در حالی

که تنها  242نماینده
آن را تایید کردند.
واکنش می
«ترزا می»تاسف
خود درباره رد توافق
برگزیت اصالح شده
توســط پارلمان را
ابراز داشت و تاکید
کــرد کــه مجلس
نمایندگان انگلیس
دربــاره خروج بدون
توافق از اتحادیه اروپا
رایگیــری خواهد
کرد و اگر این موضوع
نیز رای نیاورد درباره
تمدید مــدت زمان
خــروج از اتحادیــه
اروپــا رایگیــری
خواهد شــد .بر اساس برنامه سه مرحلهای ترزا می،
تصمیمگیری بر ســر گامهای بعــدی کامال برعهده
پارلمان خواهد بود .نمایندگان پارلمان موظفند درباره
خروج بدون توافق باز اتحادیه اروپا تصمیمگیری کنند.
احتمال میرود که اکثریت نمایندگان پارلمان با این
گزینه نیز مخالف باشند .پارلمان انگلیس به احتمال
زیاد به تعویق مهلت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای

خواهد داد .در صورتی
که پارلمان انگلیس به
تمدید مهلت خروج
این کشور از اتحادیه
اروپا رای بدهد ،آنگاه
باید اتحادیه اروپا نیز
بــا این درخواســت
موافقت کند.
مجلــس عــوام
انگلیــس ،پیــش از
ایــن ،روز  ۲۵دیماه
یکبــار دیگــر طرح
دولت انگلیس را برای
برگزیت رد کرده بود.
رئیسکمیسیون اروپا
دوشنبه شب هشدار
داد در صورتــی کــه
توافق اصالح شــده
جدید یک بار دیگر در پارلمان انگلیس شکست بخورد،
فرصت دیگری برای توافق وجود نخواهد داشت.
اتحادیه اروپا نیز در واکنش به رد برگزیت اصالح
شده توسط پارلمان اعالم کرد که این اقدام پارلمان
انگلیس احتمال خروج بدون توافق لندن از اتحادیه
اروپا را افزایش میدهد .در بیانیه اتحادیه اروپا آمده
است« :در راستای کمک به انگلیس برای رسیدن به

توافق ،هر آنچه که ممکن بود را انجام دادیم و آماده
بررسی درخواســت معقول انگلیس برای تاخیر در
برگزیت هستیم».
ابهام در وضعیت ترزا می
پس از شکســت مجدد نخستوزیر انگلیس در
کسب توافق اکثریت نمایندگان پارلمان انگلیس ترزا
می دومین شکست سنگین خود را در روند برگزیت
تجربه کرد .او همه تالش خود را به کار گرفته بود تا
نمایندگان پارلمان را به موافقت با قرارداد بریگزیت
مجاب کند؛ او حتی گفته بود :هرگاه این توافق مورد
پذیرش قــرار نگیرد ،آنگاه این امکان وجود دارد که
بریگزیت از موضوعیت بیفتد.
در شــرایط عــادی ،در صورتی کــه پارلمان دو
بــار سیاســتهای دولت را به این شــکل رد بکند،
نخستوزیر از ســمتش کنارهگیری میکند؛ اما در
برگزیت بــا پیچیدگیهای خاصی کــه دارد ،هیچ
نشــانهای از اینکه با شــرایطی عادی طرفیم ،دیده
نمیشود.
ً
ترزا میبعد از رأیگیری سهشنبه عمیقا از بابت
این شکســت ابراز تأسف کرد ،اما از قصد خود برای
برگزاری رأیگیری بر سر خروج بدون توافق از اتحادیه
اروپا خبر داد .بنابراین ،به نظر میرســد که او بعد از
این دو شکست سنگین تصمیمی برای کنارهگیری
از قــدرت ندارد.حزب «می» هم نمیتواند او را وادار
به استعفا کند.

بنا بر اعالم یک روزنامه انگلیسی ،یکی از
شاهزاده های سعودی که در اروپا ب ه سر میبرد،
از تالشهایش برای تاسیس جنبشی معارض
جهت تغییر نظام سعودی خبر داده است.
روزنامه «ایندپندنت» انگلیس ،در گزارشی به نقل
از شاهزاده «خالد بن فرحان آل سعود» نوشته او گامها
برای تشکیل جنبشی معارض در جهت تغییر نظام
در ریاض و حمایت از معارضان فراری از عربستان را
برداشته است .براساس گزارش این روزنامه انگلیسی،
شــاهزاده خالد بن فرحان آل ســعودی ،که بیش از
یک دهه است از عربستان گریخته ،این را هم گفته
است که به دنبال ایجاد چشماندازی برای «پادشاهی
مشــروطه» در عربستان است که در آن برای تعیین
نخستوزیر و کابینه دولت ،انتخابات برگزار و با نقض
حقوق بشر و ظلم در این کشور مبارزه شود.
ایــن شــاهزاده ســعودی ،که در آلمان بهســر

میبرد ،ابــراز امیدواری
کــرده که ایــن جنبش
موسوم به «جنبش آزادی
ملتهــای شــبهجزیره
عربســتان» ،بــرای آن
دسته از ســعودیهایی
کــه از کشورشــان فرار
کردهانــد دسترســی به
وکیــل و مترجم مجرب
فراهم و شــرایط را برای
آنها جهت دسترســی به
رســانهها هموار کند تا
از طریق این رسانهها ،از
کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی کنند .طبق
این گزارش ،ایده تشــکیل چنین جنبشی به دنبال
قتل «جمال خاشقجی» روزنامهنگار منتقد سعودی در

کنسولگری این کشور در
اسالمبول و حمله ریاض به
منتقدان خود شکل گرفته
است بهویژه اینکه سازمان
اطالعــات مرکزی آمریکا
(سیا) «محمد بنسلمان»
ولیعهد سعودی را مسئول
قتل این روزنامهنگار مطرح
خوانده است.
شــا هز ا د ه خا لــد
میگوید« :سعودیها در
پادشــاهی عربســتان به
یک نظــام جدید همانند
کشــورهای دموکراتیک دیگر نیاز دارند؛ نظامی که
مردم در آن از حق انتخاب دولت و ایجاد عربســتان
جدید برخوردار باشند ...ما چشماندازی درخصوص

نظام قضایی ،حقوق بشر و بازجویی در عربستان داریم
ولی در شــرایط کنونی نیاز به این است که بر روی
قانون اساسی و تحرکات برای کمک به سعودیها در
اروپا تمرکز شود».
این شاهزاده معارض سعودی حتی اظهار داشته
که ،خاندان آلسعود در نظام جدید به عنوان سران
نمادین کشور همانند نظام پادشاهی انگلیس ،باقی
خواهند ماند و این مردم است که در نهایت قدرت را
در دست خواهند گرفت .شاهزاده فرحان به روزنامه
ایندپندنت گفته در سال  2007زمانیکه به او درباره
تحرکاتی برای بازداشــتش در عربستان هشدار داده
شد ،مجبور به ترک کشورش گردید .طبق این گزارش،
این شاهزاده معارض همچنین بخشی از جناح خاندان
حاکم اســت که با ولیعهد ،بنسلمان مخالفند .طبق
گفته فرحان ،پدر و خواهرش در بازداشــت خانگی
بهسر میبرند.

شورشی عربستانی در اروپا جنبش ضدسعودی تشکیل داد

جزئیات تازه از بودجه  750میلیارد دالری پنتاگون
مقامات پنتاگون جزئیات تفصیلی بودجه
درخواســتی  ۷۵۰میلیارد دالری این نهاد را
منتشر و اعالم کردند که  ۷۱۸میلیارد دالر از
این بودجه ،سهم پنتاگون و  ۳۲میلیارد دالر
دیگر نیز سهم نهادهای دولت فدرال آمریکا
است.
«پاتربک شاناهان» سرپرست موقت وزارت دفاع
آمریکا (پنتاگون) ،شب چهارشنبه جزئیات تازهای از
بودجه هنگفت  750میلیارد دالری برای بخش دفاعی
و نظامی آمریکا در سال  2020میالدی را اعالم کرد.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم ،حجم بودجه
درخواست شده برای بخش نظامی و دفاعی آمریکا،
بالغ بر  750میلیارد دالر است که  718میلیارد دالر
آن سهم پنتاگون و سازمانهای تحت نظر آن و 32

میلیارد دالر دیگر نیز ســهم نهادهای فدرال دولت
آمریکا است.
شاناهان از برنامه پنتاگون برای خرید  78فروند
جت جنگنده «اف »35-خبر داد .هزینه خرید این
تعداد جنگندهها برابر با  11میلیارد و  200میلیون
دالر است .پنتاگون همچنین قصد دارد هشت فروند
جنگنده «اف 15-ایایکــساس» را به قیمت یک
میلیارد و  1100میلیون دالر خریداری کند.
طبق گزارش نشریه «هیل» ،نکته قابل توجه در
این ارتباط ،تصمیم پنتاگون برای خرید جنگندههای
«اف » 15-از شــرکت «بوئینگ» است .از آنجا که
پاتریک شاناهان قبال از مدیران شرکت بوئینگ بوده،
اتهاماتی مبنی بر اعمال نفوذ برای انجام این خرید،
مطرح است .با این حال ،مقامات پنتاگون تأکید دارند

که نشــان میدهد ،حزباهلل لبنان در حال فعالیت در
مرزهای ســوریه و سرزمین هایاشغالی است .روزنامه
صهیونیســتی «هاآرتص» در این باره به نقل از برخی
منابع ارتش این رژیم نوشــته ،بیشتر افراد این گروهها
در منطقه شــمالی ارتفاعات جوالن و در روســتاها و
شــهرکهایی مانند حضر ،عرنه ،خان ارنبه و قنیطره
مستقر شدهاند.

که این تصمیم در زمان تصدی پســت وزارت دفاع
از سوی «جیمز ماتیس» وزیر دفاع مستعفی آمریکا،
اتخاذ شده است.
افزایش شمار نظامیان
بر اساس بودجه درخواستی ،پنتاگون یک افزایش
 7722نفری پرســنل نظامی ،شامل  6215نیروی
آمــاده و  1507نیروی ذخیــره را در نظر دارد .در
خصوص افزایش تعــداد نیروهای آماده رزم ،نیروی
زمینــی ســهمیهای  2000نفری ،نیــروی دریایی
سهمیهای  1623نفری ،تفنگداران دریایی افزایشی
 100نفری و نیروی هوایی هم افزایشی  2492نفری
خواهند داشت.
برای بخش نیروی فضایی ارتش آمریکا ،عالوه بر
رقم  72میلیارد دالری که قبال و در زمان تأســیس

نیروی فضایی اعالم شده بود ،مبلغ  14میلیارد و 700
میلیون دالر دیگر هم درخواست شده است .پنتاگون
همچنین برای تأسیس مرکز فرماندهی فضایی ،مبلغ
 83میلیون دالر و برای ایجاد آژانس توسعه فضایی،
مبلغ  150میلیون دالر را درخواست کرده است.
طبق بودجه درخواســتی دولت آمریکا ،بودجه
«مخــارج جنگی» نظامیــان آمریکایی از رقم 100
میلیارد دالر ،به رقم حدود  165میلیارد دالر افزایش
خواهد یافت.
برای اینکه بدانیم آمریــکا چه رقم کالنی را به
بخش نظامی اختصاص میدهد ،الزم اســت بدانیم
که چیــن علیرغم در اختیار داشــتن بزرگترین
ارتش جهــان ،دارای بودجه نظامــی  177میلیارد
دالری است.

حمله قبایل یمنی به
کاروان نظامیان سعودی در «المهره»

اعتراض ساکنان و قبایل اســتان «المهره» یمن به عبور
کامیونهای حامل تجهیزات نظامی سعودی ،منجر به درگیری
مسلحانه بین آنها و عناصر مسلح وابسته به ریاض شد.
عبور کامیونهای حامل تســلیحات سعودی از استان «المهره» و
اعتراض اهالی این استان شرقی یمن به این مسئله ،به درگیری مسلحانه
بین قبایل این استان با نظامیان مورد حمایت عربستان منجر شد .شبکه
الجزیره به نقل از منابع محلی در یمن گزارش داد که درگیریها بعد از
آن شروع شد که عناصر وابسته به عربستان به اهالی استان المهره حمله
کردند .به گزارش این شــبکه ،اهالی و قبایل المهره به حضور نظامی
عربستان در اســتان خود اعتراض کرده و جلوی کامیونهای حامل
سالح را در منطقه «شَ َحن» و «حات» گرفتند .قبایل مذکور اقدامات
ســعودیها و شبه نظامیان تحت امر آنها را «تعرض آشکار» به اهالی
استان المهره و «تحمیل سناریوهای ریاض» در استان خود دانستند.
آنها همچنین از «عبدربه منصور هادی» ،رئیسجمهوری مستعفی
یمن ،که مورد حمایت ریاض اســت ،خواستند که «راجح باکریت»،
اســتاندار المهره را از سمت خود برکنار کرده و اجازه توسعهطلبی به
سعودیها را در این استان ندهد.
قبایل استان المهره قب ً
ال نیز مانع از آن شده بودند که عناصر وابسته
به ریاض در منطقه «شــحن» دست به ایجاد پایگاه نظامی بزنند .به
دنبال این حادثه ،قبایل المهره با صدور بیانیهای ،به عربستان و شبه
نظامیان تحت امر آن درباره تشدید عملیات و تالش برای سیطره بر
مناطق مختلف استان المهره هشدار دادند .استان المهره بیش از یک
سال است که شاهد برگزاری تظاهرات ضد سعودی بوده است .ائتالف
سعودی-اماراتی طی چند ماه گذشته نیروهای زیادی را در این استان
هم مرز با عمان ،پیاده کرده و این امر نیز باعث اعتراض ساکنان این
استان شده است .طی ماههای گذشته فاش شد که عربستان قصد دارد
یک خط لوله نفتی در حد فاصل منطقه «الخرخیر» واقع در جنوب این
کشور تا بندر یمنی «نشطون» واقع در ساحل دریای عرب ،احداث کند.

انتقاد سئول از نحوه مذاکره آمریکا
با کره شمالی

کره جنوبی از تغییر ناگهانی مواضع آمریکا علیه کره شمالی
انتقاد و تاکید کرد که رویکرد «یا همه یا هیچ» واشنگتن در
مذاکره با پیونگ یانگ کارایی ندارد.
«مون چانگ این» مشــاور رئیسجمهور کره جنوبی در خصوص
رویکرد آمریکا در مذاکرات اتمی با کره شمالی اظهار داشت ،واشنگتن
در دور دوم مذاکرات ناگهان مواضع خود را علیه پیونگیانگ شــدت
بخشید ،در حالی که رویکرد «یا همه یا هیچ» در مذاکره با کره شمالی
کارایی ندارد .واشــنگتن باید در پی خلع سالح تدریجی پیونگیانگ
باشد.
بــه گزارش فارس به نقل از«رویترز» مون چانگ این افزود« :در
حالی که رهبر کره شــمالی بیش از حد مصمم بود که ترامپ را در
زمینه متوقف کردن فعالیت مجتمع هستهای «یونگ بیون» متقاعد
کند ،اما این آمریکا بود که جهت حصول یک توافق بزرگ خواستههای
بیش از حدی را مطرح کرد».
به دنبال شکســت دور اخیر مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی،
آژانسهای اطالعاتی کره جنوبی اعالم کردند شــواهدی مبنی بر این
وجود دارد که کره شمالی به طور محتمل در حال بازسازی یک سایت
موشکی است که پیشتر به آمریکا وعده تخریب آنرا داده بود .گفتنی
اســت آمریکاییها گفتهاند مذاکره و تبادل امتیاز گام به گام را قبول
ندارند و ابتدا باید پیونگ یانگ به طور کامل خلع ســاح شــود بعدا
امتیاز بگیرد! روشی که با ایران هم در پیش گرفت ه شد.

کنارهگیری فوری بوتفلیقه از قدرت
خواسته جدید تظاهرکنندگان الجزایری

مخالفان رئیسجمهور الجزایر علیرغم انصراف «عبدالعزیز
بوتفلیقه» از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور،
باز هم به خیابانها آمدند و با ســر دادن شعارهایی ،خواستار
تغییرات سیاسی فوری شدند.
انصراف عبدالعزیز بوتفلیقه از نامزدی مجدد درانتخابات ریاســت
جمهوری الجزایر ،نخستین پیروزی تظاهرکنندگان الجزایری بود .اما
اعتراض مردم الجزایر پس از این دستاورد هم ادامه پیدا کرد و اکنون
تظاهرکنندگان به تعویق انتخابات معترضند .اعتراضات مردم الجزایر
یک روز پس از اعالم انصراف بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات ریاست
جمهوری همچنان ادامه دارد و معترضان روز سهشنبه هم در مناطق
مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند .بوتفلیقه که روز دوشنبه از
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده انصراف داده بود ،انتخابات
ماه آوریل(فروردین ماه) را نیز به تعویق انداخت و همین مسئله ،باعث
تظاهرات مردم این کشور در روز سهشنبه شد .رئیسجمهوری الجزایر
گفت که انتخابات ریاست جمهوری پس از برگزاری «کنفرانس ملی»
تا پایان ســال  ۲۰۱۹با هدف اصالح نظام سیاســی و قانون اساسی
برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر« ،رابرت پاالدینو» ،سخنگوی وزارت خارجه آمریکا،
در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت الجزایر از اظهار نظر مستقیم درباره
انصراف بوتفلیقه ،از کاندیداتوری و تعویق برگزاری انتخابات ،خودداری
کرده و تنها گفت« :ما از نزدیک ،تمامی تحوالت مربوط به عقبافتادن
انتخابات در الجزایر را دنبال میکنیم ».همچنین« ،نورالدین بدوی»،
نخســتوزیر جدید الجزایر اعتراف کرد که این کشور مرحله ویژ ه و
حساســی از تاریخ خود را پشت ســر میگذارد و الجزایریها منتظر
تحقق یافتن تمامی خواســتههای خود طی طول چند هفت ه گذشته
هستند .بدوی روز سهشــنبه به جای «احمد اویحیی» ،نخستوزیر
قبلی الجزایر که روز دوشنبه استعفا کرده بود ،در این سمت منصوب
شده است.
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