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واشنگتن پست: جامعه آمریکا در آستانه خشمی گسترده
علیه نقش ویرانگر واشنگتن در یمن است

یک روزنامه آمریکایی با انتقاد شدید از کاخ سفید 
به خاطر حمایت از تجاوز نظامی رژیم های سعودی و 
امارات به یمن، از افزایش خشــم و نارضایتی مردم 

آمریکا علیه مقامات این کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روزنامه واشنگتن پست 
در ســرمقاله خود نوشت: صداهای مخالف در آمریکا علیه 
نقش ویرانگر عربستان در جنگ یمن افزایش یافته است. 
این خشــم گسترده به علت حوادث هولناکی است که در 

آن، غیرنظامیان به دست ائتالف عربستان و امارات به قتل 
می رسند. از جمله این حوادث هولناک، حمله موشکی ماه 
گذشــته بود که به قتل ده ها دانش آموز منجر شده است. 
این روزنامه افزود، نیروهای مورد حمایت امارات و عربستان 
حمله شــدید جدیدی را علیه بندر» الحدیده« یمن به راه 
انداختند، بندری که 70 درصد کمک های غذایی از طریق 
آن وارد یمن شده و نزدیک به هشت میلیون نفری می رسد 

که با خطر مرگ ناشی از گرسنگی روبرو هستند.

 افشای حمایت مالی و تسلیحاتی امارات
 از داعش در عراق

یک رسانه قطری تاکید کرد که امارات همچنان به 
حمایت از گروه تروریستی داعش در عراق ادامه می دهد.

به گزارش تسنیم، روزنامه قطری »الرایه« اعالم کرد، 
در حالی که امارات با ادعای بازسازی مسجدالنوری و مناره 
الحدباء در شــهر موصل ، تنها چند میلیون دالر پرداخته 
کرده، اما همچنان به حمایت از گروه های تروریستی فعال 
در عــراق به ویژه گروه جنایتکار داعش با میلیون ها دالر و 
انواع ســالح ها و مهمات ادامه می دهد. این روزنامه نوشت 

امارات که از داعش برای توسعه طلبی و کشتار و ویرانگری 
و هرج و مرج در عراق حمایت کرده، امروز ادعا می کند که 
آثار باســتانی و تاریخی قدیمی را ترمیم می کند. به نوشته 
این روزنامه، امارات و عربســتان، سیاســت های آمریکا در 
عراق اجرا می کنند که بر ضد منافع راهبردی عراق است.

روزنامه سوئیسی »سونتاگز بلیک« نیز گزارش داد که گروه 
تروریســتی داعش سالح هایی را در اختیار دارد که کشور 

سوئیس قبال آنها را به امارات فروخته بود.
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سرویس خارجی -
40 ســال پیش در چنین روزی مصر و رژیم صهیونیســتی معاهده 
صلحــی به نام »کمپ دیویــد« را امضا کردند که مهــر تاییدی بود بر 
جنایات،  اشغالگری و قلدرمآبی رژیم خونریز اسرائیل و امروز این معاهده 
ننگین با همراهی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سران مرتجع عرب 
به مرحله زیر پا گذاشتن حقوق فلسطینیان و خیانت به آرمان فلسطین 

نزدیکتر می شود.
۱7 سپتامبر ۱۹7۸ »انور سادات« رئیس جمهور وقت مصر و »مناخیم 
بگین« نخســت وزیر وقت رژیم صهیونیســتی با نظارت »جیمی کارتر« 
رئیس جمهور وقت آمریکا پیمان صلح موســوم به »کمپ دیوید« را امضا 
کردند که نخستین پیمان صلح بین یک کشور عربی با رژیم صهیونیستی 
پس از جنگ اعراب و اســرائیل بود. چندین سال از امضای معاهده صلح 
بین رژیم صهیونیســتی و مصر به عنوان اولین قرارداد صلح بین اعراب و 
اســرائیل می گذرد و این در حالی است که این رژیم طی این 40 سال با 
اقدامات خصمانه و تجاوزگرانه اش در اراضی  اشــغال شده  ، بیش از پیش 
افکار عمومی عرب را نسبت به اهداف و طرح های توسعه طلبانه اش بدبین 
ســاخته اســت. هر چند که پس از امضای معاهده  کمپ دیوید معاهده  
دیگری بین اردن و اســرائیل با دخالت های آشــکار و نهان آمریکا تحت 
عنوان »وادی عربه« امضا شــد، اما همه می دانند که از سال ۱۹4۸ رژیم 
صهیونیستی به هیچ قطعنامه بین المللی و توافقنامه  عمل نکرده و پایبند 
نبوده است و بازگشــت فلسطینیان به سرزمین مادری اکنون با خیانت 

اعراب مرتجع به سراب تبدیل شده است.
در آن زمان بســیاری از تحلیلگران سیاســی معتقد بودند که رژیم 
صهیونیســتی انجام مذاکرات با یک کشور عربی را آسان تر از مذاکرات با 
گروهی از کشــورهای عربی می دانست به همین دلیل هیئت های مصر و 
اسرائیل 5سپتامبر ۱۹7۸ به کمپ دیوید رسیدند و در روز اول مذاکرات 
ســادات ایده هایش را درخصوص حل بحران فلسطین از جمله موضوع 
عقب نشینی کامل اسرائیل از کرانه باختری و نوار غزه و موضوع شهرک های 
یهودی نشــین مطرح کرد اما طرف آمریکایی تالش کرد تا طرفین را از 
موضوعات مورد اختالف دور ساخته و به موضوع کم اهمیت تری هم چون 
عقب نشــینی اسرائیل از صحرای سینا بکشــاند. و سرانجام پس از پایان 
مذاکــرات طرفیــن معاهده  صلحی را به امضا رســاندند که از مهم ترین 
موضوعات آن می توان به صلح مصر با اســرائیل،  تخلیه صحرای ســینا و 
اســترداد آن از سوی اسرائیل به مصر که در طی جنگ شش روز توسط 
اسرائیل  اشغال شده بود و همچنین آغاز مذاکره جهت خودمختاری کشور 
فلسطین در کرانه  باختری رود اردن و نوار غزه  اشاره کرد که به دنبال این 
پیمان دو طرف اقدام به تبادل سفیر و آغاز عادی سازی روابط دیپلماتیک 

فی مابین نمودند.
پس از این قرارداد شــوم و ننگین، نه تنها کشورهای عربی که اتحاد 
جماهیر شوروی ســابق و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و برخی از 
کشــورهای اروپایی نیز ضمن انتقاد از این پیمان امضای آن را پیش از 
مشخص شدن مسئله فلسطین و توافق بر سر آن بی فایده دانستند و حتی 
برخی این توافقنامه را به دلیل تغییراتی که با از بین بردن نقش کلیدی 
مصر در جهان عرب و محروم ساختن اعراب از یک قدرت نظامی بزرگ 
در بین نیروهای عربی به وجود آورد، به سود اسرائیل دانستند، اما امروز 
با گذشت 40 ســال از این قرارداد فلسطینیان از خود می پرسند پیمان 
صلح با اسرائیل در حالی که مسلمانان در فلسطین  اشغالی یا لبنان همواره 
هدف واقع می شــوند، چه سودی دارد و به رغم این همه فجایعی که بر 
سر فلســطینیان از سوی رژیم صهیونیستی صورت می گیرد چرا صدای 
کسی در نمی آید و سازمان ملل و مجامع حقوق بشری سکوت کرده اند؟ 

پیمان کمپ دیوید
ننگی 40 ساله بر پیشانی رژیم های مرتجع عربی

پرونده

 مقامات آمریکا سفیر تشکیالت خودگردان و خانواده اش را اخراج کردند
دولت آمریکا پس از اتخاذ سلســله تدابیر 
ظالمانــه در حق فلســطینی ها و قطع کردن 
کمک های مالی خود این بار ســفیر فلسطین و 

خانواده اش را اخراج کرد. 
ســازمان آزادیبخش فلسطین )ساف( اعالم کرد، 
مقامات آمریکایی مجوز اقامت خانواده سفیر فلسطین 
را لغــو کرده و به رغم اینکه مجوز اقامت خانواده این 
سفیر تا ۲0۲0 اعتبار دارد از آنها خواستند فورا خاک 

آمریکا را ترک کنند.
»حنان عشــراوی«، عضو کمیته اجرایی سازمان 
آزادیبخش فلســطین ایــن اقدام آمریــکا را اقدامی 
انتفام جویانه از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
نسبت به ملت فلسطین از جمله زنان و کودکان بی گناه 
دانســت. وی افزود: مقامات آمریکا در سطح جدیدی 
از تحریم هــا و مجازات ها علیه فلســطینی ها، این بار 
خانواده سفیر »حسام زملط« را به شیوه ای غیرانسانی 
و عمدی هدف قرار دادند که بر خالف تمامی عرف های 
دیپلماتیک بوده و تاثیر خطرناکی در روابط بین المللی 

فلسطین و آمریکا خواهد داشت.
به گزارش ایســنا، عشــراوی همچنین گفت، این 
تدابیر ظالمانه شــامل لغو مجوز اقامت خانواده سفیر 
حســام زملط می شــود که به این ترتیب فرزندان او 
به نام ســعید 7 ســاله و الما 5 ســاله ناگزیر به ترک 
مدرسه شان در واشنگتن شدند. خبرگزاری رویترز نیز 

به نقل از زملط آورده اســت، 
خانواده او بعد از اطالع یافتن از 
اینکه ویزای آنها از زمان بسته 
شــدن دفتر هیئت فلسطین 
در مــاه آینده میالدی اعتبار 
نخواهد داشت، آمریکا را ترک 
کردند. سفیر فلسطین تصریح 
کــرد، مقام هــای آمریکایی 
باطل  را  خانــواده اش  ویزای 
و حســاب های بانکی آنها را 
جدید  تصمیم  این  بســتند. 
آمریکا در پی اتخاذ سلســله 
تدابیــر مالی دولت ترامپ در 

حق فلسطینی هاســت، به طوری که واشنگتن اعالم 
کــرد، کمک مالی بــه آژانس امــداد و کاریابی برای 
آوارگان فلســطینی )آنروا( و نیــز حمایت های مالی 
آمریــکا از طرح های کرانه  باختری و غزه و نیز بودجه 
بیمارستان های قدس که به فلسطینی ها خدمت رسانی 

می کنند را قطع خواهد کرد. 
دولت آمریکا اخیرا به طور رســمی تعطیلی دفتر 
هیئت دیپلماتیک فلسطین در واشنگتن را اعالم کرد 
و این اقدام را با بهانه مذاکره نکردن مستقیم مقامات 
تشــکیالت خودگردان فلســطین با رژیم اسرائیل و 

مخالفت با مذاکره با دولت ترامپ دانست.

خارجه  وزارت  سخنگوی 
آمریــکا در این بــاره گفت: 
آزادی بخش  سازمان  مقامات 
فلســطین پیش از اطالع از 
طرح صلح آمریکا از آن انتقاد 
کردند و حتی حاضر نشدند با 
دولت واشنگتن مذاکره کنند. 
»جان بولتون« مشاور امنیت 
ملی رئیس جمهور آمریکا نیز 
با صراحت اعالم کرد: تا زمانی 
کــه فلســطینی ها حاضر به 
مذاکره با اسرائیل نشوند، دفتر 
سازمان آزادیبخش فلسطین 
در آمریکا بازگشایی نخواهد شد. این اقدام آمریکا ماه ها 
پس از قطع کمک ۳00 میلیون دالری واشــنگتن به 
آژانس امداد و کاریابی برای آوارگان فلسطینی صورت 

می گیرد.
زخمی شدن 5 صهیونیست

جوانان فلســطینی در واکنش بــه جنایات رژیم 
صهیونیستی، یکشنبه  شب به اتوبوس ارتش این رژیم 
که وارد اردوگاه آوارگان »قلندیا« در شمال شهر قدس 
شده بود حمله کردند. این حمله منجر به جراحت چهار 

سرباز و یک افسر ارتش رژیم اشغالگر قدس شد. 
منابع فلسطینی اعالم کردند از آغاز درگیری های 

ســال جاری تاکنون، هشــت نظامی صهیونیست به 
هالکت رســیده و ده هــا نفر دیگر زخمی شــده اند، 
همچنین از آغاز تظاهرات روز بازگشت)۱0 فروردین( 
تاکنون، بیش از ۱۹0 فلســطینی به شهادت رسیده و 
نزدیک به ۲0هزار نفر مجروح شــده اند. جنایات رژیم 
صهیونیســتی با حمایت و چراغ ســبز آمریکا و اروپا 

صورت می گیرد.
شکاف در اردوگاه صهیونیست ها

»ایهود« باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی 
طی ســخنانی، »بنیامین نتانیاهــو« را به »نیکالی 
چائوشسکو« دیکتاتور رومانی که سه دهه پیش توسط 
انقالبیون اعدام شده است، تشبیه کرد. باراک، نتانیاهو را 
به خیانت نسبت به یهودیان و کشاندن اسرائیل به سوی 
نابودی متهم کرد. خبرگزاری جمهوری اسالمی به نقل 
از روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست«، افزود: باراک 
که در همایشــی در تل آویو سخنرانی می کرد، گفت: 
وضعیت امروز به جای تداعی یک جامعه   متعالی، ما را 

به یاد »نیکالی چائوشسکو« می اندازد.
وی افــزود، همان هایی که نتانیاهــو را به قدرت 
رســاندند، او را ســاقط خواهند کرد. این اظهارات در 
رسانه های صهیونیســتی جنجال بسیاری ایجاد کرد. 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی با اتهام هایی جدی 
از جمله دریافت رشــوه و فساد مالی در چند پرونده 

جداگانه مواجه است.

به گفته دبیرکل حزب اهلل لبنان، رئیس جمهور آمریکا نمونه بارز 
یک انسان دنیاپرست بوده و هیچ گونه مشکلی با جنگ و ویرانی 

و خونریزی ندارد.
»سیدحســن نصراهلل« طی مراسمی که در ایام ماه محرم هر شب در 
مجمع سیدالشــهدای ضاحیه جنوبی برگزار می شود و به صورت ویدئو 
کنفرانس سخنرانی می کند، اظهار داشت: ترامپ، یک انسان دنیاپرست 

است و هیچ گونه مشکلی با جنگ و ویرانی و خونریزی ندارد. 
مراســم یکشنبه شب هم مثل شــب های گذشته ایام محرم با شعار 
»یا حســین، تو را ترک نمی کنیم« در بیروت برگزار شد. وی خطاب به 
جانبازان و مجروحان گفت: شــما شــاهدان زنده آنچه در این مسیر رخ 

داده است، هستید.
به گزارش صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، »سیدهاشم 
صفی الدین« رئیس  شــورای اجرایی حزب اهلل لبنان نیز طی در سخنرانی 
خود در مراســم عزاداری امام حسین)ع( در مجمع سیدالشهداء واقع در 
ضاحیه بیروت گفــت: یکی از مهم ترین دســتاوردهای مقاومت تربیت 
نســل هایی از جوانان مومن و قوی اســت که پیروزی و عزت را برای کل 

لبنان به ارمغان آورده اند. 
سیدهاشــم صفی الدین افزود، اگر جوانــان به طرف رذائل و کارهای 
ناشایست می رفتند، کشور ما به کجا می رسید. این جوانان با ایمان و اخالص 

و عفت و حسنات، دستاوردها و پیروزی های عظیم را محقق کرده اند.

سیدحسن نصراهلل: دونالد ترامپ 
نمونه بارز یک فرد دنیاپرست است

نخست وزیر اسپانیا از فروش سالح به عربستان دفاع کرده و 
علت این مســئله را روابط اقتصادی با ریاض عنوان کرده و البته 
این را هم گفته که اگر این کمک ها قطع شــوند، هزاران شغل در 

اسپانیا از بین می رود. 
اخیرا دولت اسپانیا از بازنگری در فروش تسلیحات به عربستان خبر 
داده بود و دلیل این مسئله نیز حمالت هوایی ائتالف سعودی به اتوبوس 

حامل کودکان بود، که در جریان آن 40 کودک به شهادت رسیده اند. 
عالوه  بر این خبرگزاری اسپوتنیک طی هفته های گذشته گزارش داد 
وزارت دفاع اســپانیا به دلیل کشته شدن ۱0 هزار تن و بی خانمانی پنج 
میلیون تن دیگر در جنگ ریاض علیه یمن اعالم کرده، تحویل بمب های 

هدایت لیزری را به دولت عربستان متوقف کرده است. 
اما دولت اســپانیا به ســرعت تغییر موضع داده و از فروش بمب های 
لیزری به عربستان خبر داد که این امر با حمایت نخست وزیر اسپانیا نیز 

همراه شده است. 
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه،  »جوزپ بورل«، وزیر 
خارجه اســپانیا اعالم کرد که دولت اسپانیا تصمیم گرفته تا پس از همه 

این مناقشات، به عربستان سالح بفروشد. 
طبق این گزارش، لغو ارسال سالح به عربستان، می توانست به سفارش 
پنج ناوچه به ارزش یک میلیارد و ۸00 میلیون یورو لطمه وارد کند. این 
ناوچه ها توسط شرکت کشتی سازی »ناوانتی« در منطقه اندلس واقع در 
جنوب اسپانیا ساخته می شود و در صورت لغو این سفارش، شغل هزاران 
تن در معرض خطر می افتاد. کارگران در این منطقه که محل اصلی فعالیت 
حزب سوسیالیست اسپانیا محسوب می شود، برای تداوم این قرارداد دست 

به راهپیمایی زده بودند.
»پدرو سانچز«، نخست وزیر اسپانیا، نیز در پاسخ به سؤالی درباره تغییر 
این سیاست گفت که دولتش این مسئله را مدنظر قرار داد که اگر به لغو 
ارسال سالح به عربستان بپردازد، روابطش با این کشور عربی در معرض 
خطر قرار می گیرد. وی ادامه داد:» اوضاع بســیار پیچیده بود. دولت در 
صورت لغو ارســال سالح به عربستان، با خطر توقف همکاری ها و روابط 
اقتصادی، تجاری و سیاسی با عربستان روبه رو می شد، بنابراین، تصمیم 
گرفتیم تا ارســال 400 بمب هدایت شونده لیزری را به این کشور ادامه 
دهیم.« براســاس گزارش عفو بین الملل، اسپانیا چهارمین تامین کننده 

تجهیزات نظامی برای عربستان است. 
در واقع حتی گزارش سازمان ملل در مورد جنایت جنگی عربستان در 
یمن نیز باعث نشده است که کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و اسپانیا 

فروش سالح به عربستان را پایان دهند. 
پل هوایی

از ســوی دیگر، نماینده سازمان بهداشت جهانی در یمن اعالم کرد، 
ســازمان ملل در تالش است تا یک پل هوایی انسانی برای منتقل کردن 
بیماران سرطانی یمنی برای درمان به مراکز مجهز و مناسب ایجاد کند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، »نویو زاگاریا«، نماینده 
ســازمان بهداشــت جهانی در یمن گفت: »هدف از این اقدام، کمک به 
بیمارانی است که از سرطان، بیماری های مزمن و ناهنجاری های مادرزادی 
رنــج می برند تا بتوانند درمانی را کــه الزم دارند دریافت کنند.« زاگاریا 
افزود: »۸0 درصد از بیماران این پرواز زنان و کودکان هســتند و این پل 
هوایی، یکی از آخرین امیدهای آنها محسوب می شود. ۲۲ میلیون تن یا 
ســه نفر از هر چهار یمنی، نیازمند کمک های بشردوستانه در این کشور 

جنگ زده هستند.«

بهانه مشارکت در قتل عام کودکان یمن
سانچز: اگر ارسال تسلیحات به عربستان را قطع کنیم

هزاران نفر در اسپانیا بیکار می شوند

یک پایگاه عربی خبــر داد، امارات و مصر 
بازگرداندن  برای  راه هایی  بررســی  دنبال  به 
»سیف االسالم قذافی« به قدرت در لیبی هستند.
برخــی منابع گــزارش دادند که سیف االســالم 
فرزنــد دوم »معمــر قذافی« اخیراً با یک مســئول 
برجسته امارات که احتماال »طحنون بن زاید« مدیر 
دستگاه اطالعات خارجی و مشاور امنیت ملی امارات 
 بــوده و یک مســئول عالیرتبه امنیتــی مصر دیدار 

کرده است. 
به گزارش فارس، هدف از این دیدار بررسی راهکار 
سروســامان دادن به وضعیت لیبی بر اساس دیدگاه 
ائتالف مصری و اماراتی بوده و در این نشست، آینده 
سیاسی سیف االســالم و امکان کمک گرفتن از وی 
برای ایجاد اتحاد بین قبایل لیبی مورد بررســی قرار 

گرفته است. 
روزنامه قطری»العربی الجدید« با اعالم این مطلب 
افــزود که اخیراً تحرکات گســترده مصر و امارات با 

هــدف ایجاد جایگزین های متعدد و مقبول در لیبی 
به منظور پیشبرد اهداف سیاسی خود در این کشور 
و ایفای نقش در آن آغاز شــده است. بررسی امکان 
مشارکت »سیف االسالم« در انتخابات ریاست جمهوری 
آینده لیبی از مهم ترین محور گفت وگوهای طرفین در 

نشست یاد شده، بوده است. 
منابع لیبیایی در این باره گفتند که مصر و امارات 
با برگزاری انتخابات در شرایط کنونی مخالف هستند 
مگر اینکه ابتدا از دولت وفاق ملی به ریاســت »فائز 
السراج« رهایی یافته و با نفوذ گروه های اسالمی مقابله 
شود، زیرا در صورت برگزاری هرگونه انتخابات پارلمانی 
یا ریاست جمهوری، نتیجه آن عواقب خوبی برای مصر 
و امارات نخواهد داشت و باعث می شود اسالم گراها به 
مشروعیت بین المللی و نفوذ در لیبی دست پیدا کنند.

تضعیف دولت السراج
این روزنامه به نقل از منابع لیبی نوشت که ائتالف 
حاکم بر شــرق لیبی و در رأس آن سرلشگر »خلیفه 

دادن پرچم های نیکاراگوئه و دمیدن در شیپورهایی، سر و صدا به پا کردند و 
با فریاد شعارهایی سر می دادند و راهشان را در خیابان ها باز کردند. براساس 
گزارش هــا، ماه ها ناآرامی در این کشــور آمریکای مرکزی، بیش از ۳00 
کشــته بر جای گذاشته است. این راهپیمایی که به درخواست گروه های 
اپوزیسیون صورت گرفت، از شمال شــرقی ماناگوآ، پایتخت نیکاراگوئه 
آغاز شد و صدها پلیس ضد شورش نظاره گر آن بودند. برخی از معترضان 
حین عبور از مقابل نیروهای امنیتی، شــعار »قاتالن« سر می دادند. یکی 
از معترضان به خبرگزاری فرانســه گفت: »ما خواستار رفتن دانیل اورتگا 
)رئیس جمهوری نیکاراگوئه( هستیم زیرا او آسیب بسیار زیادی به کشورمان 
وارد کرده است.« معترض دیگری اظهار داشت: او باید برود؛ چه بخواهد 
چه نخواهد. ما می خواهیم تاریخ برگزاری انتخابات جلو بیفتد.جرقه بحران 
و هرج و مرج در نیکاراگوئه در ۱۸ آوریل)۲۹ فروردین( و  زمانی زده شد 
که معترضان در گروه های نسبتا کوچک علیه اصالحات امنیت اجتماعی 
به خیابان ها آمدند و سرکوب شدند. اورتگا بعدا روند این اصالحات را لغو 
کرد، اما اعترضات به پایان نرسید. مذاکرات صلح با میانجیگری کلیسای 
کاتولیک هم ماه ژوئن به شکست رسید، چرا که اورتگا با درخواست اصلی 
اپوزیســیون مبنی بر کناره گیری و جلو انداختن زمان برگزاری انتخابات 

ریاست جمهوری مخالفت کرده بود.

تظاهرات هزاران معترض علیه اورتگا 
در پایتخت نیکاراگوئه

از  تن  هــزاران 
معترضان ضددولتی 
در  راهپیمایی  بــا 
پایتخت نیکاراگوئه، 
استعفای  خواستار 
ر  ئیس جمهــو ر
آزادی  و  کشورشان 
بازداشــتی   صدها 

شدند.
به گزارش ایســنا، 
به نقــل از خبرگزاری 
فرانســه، هزاران تن از 
نیکاراگوئه  شهروندان 
از جملــه کــودکان و 
یکشنبه  سالخوردگان 
موسوم  راهپیمایی  در 
به »نجات ســرزمین« 
شرکت کردند و با تکان 

گزارش کیهان از روند تشکیل دولت در بغداد

عادل عبدالمهدی در یک قدمی نخست وزیری عراق

رئیس جدید پارلمان عراق گفت، نمایندگان 
پارلمان این کشــور تحریم ایران را اقدامی 

ظالمانه می دانند.
»محمد الحلبوســی« در نخستین گفت وگوی 
تلویزیونی پس از دستیابی به پست ریاست پارلمان، 
تاکید کرد: پارلمان )عراق( با هر گونه فشار و تحریم 
اقتصــادی علیه ایران، مخالف بــوده و این اقدام را 
ظالمانه می داند و )مردم عــراق( به ماندن در کنار 

ملت ایران، ادامه خواهند داد.
به گزارش فارس، رئیس پارلمان عراق افزود: ما 

آماده ایم برای مشارکت در بازگرداندن امنیت و ثبات 
به منطقه، در کنار تهران بمانیم. ملت و پارلمان عراق 
از حمایت های بی دریغ ایران از عراق درگذشته و حال، 
به ویژه در روند آزادســازی کشور از دست داعش، 

تقدیر می کنند.
مبارزه با فساد

الحلبوسی بر عزمش برای مبارزه با فساد تاکید 
کرد و گفت که فساد، آشکار است و ما قصد مبارزه 
با آن را داریم، اما متاسفانه نهادهای مسئول مبارزه با 
فساد، از جمله هیئت شفاف سازی در این امر اهمال 

می کنند. باقی ماندن یک فرد به عنوان سرپرســت 
این نهاد به جای کســی که پارلمــان او را انتخاب 
کند، اشتباه است. بســته شدن پرونده های اداراتی 
که از طریق یک سرپرســت مدیریت می شوند، باب 
بسیاری از پرونده های فساد را خواهد بست. رئیس 
پارلمان عراق در ادامه، شــایعه خرید پست ریاست 
 پارلمــان در مقابــل پرداخت ۱5 میلیــون دالر را 

تکذیب کرد.
شــنبه گذشــته نمایندگان عراقــی »محمد 
الحلبوسی« را به عنوان رئیس پارلمان انتخاب کردند.

محمد الحلبوسی: پارلمان عراق تحریم ایران را اقدامی ظالمانه می داند

العربی الجدید خبر داد

تالش مصر و امارات برای به قدرت رساندن سیف االسالم قذافی در لیبی

رهبر یک حزب معارض ســوری خطاب 
به بشار اســد گفت: »جناب رئیس جمهور، 
شهروندان سوریه تو را دوست دارند و انتخابت 
کرده اند و قدردان مشکالت و دغدغه هایی که 

داری، نیز هستند.«
»مجد نیازی« رئیس حزب معارض »ســوریا 
الوطن« از طریق انتشــار یک فایــل ویدئویی در 
صفحه فیسبوک خود، خطاب به بشار اسد، پیامی 

ارسال کرد.
نیازی در آغاز با بیان اینکه به عنوان یک شهروند 
ســوری صحبت می کند نه با ســمت حزبی خود، 
 ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور ســوریه برای 
مشاهده این ویدئو زمان کافی داشته باشد. رئیس 
حزب ســوریا الوطن در ادامه، با اشاره به انتخاب 
رئیس جمهور سوریه توسط مردم این کشور، اعالم 

رهبر حزب معارض سوری بشار اسد را منتخب مردم سوریه و یاور این کشور خواند

حفتر« فرمانده نیروهای وابسته به مجلس نمایندگان 
»طبرق« با مســاعدت قاهــره و ابوظبی، طرح های 
روشــنی برای تضعیف الســراج با هدف از بین بردن 
حمایت بین المللــی از وی تدوین کرده اند تا چنین 
وانمود کنند که تنها نیروهای حفتر توان تحت کنترل 

گرفتن اوضاع کشور را دارند. 
منابــع مصری نیــز گزارش دادنــد که »محمد 
دحالن« عضو اخراجی جنبش فتح فلسطین که اکنون 
مشاور امنیتی »محمد بن زاید« ولیعهد ابوظبی است، 
پیش از ایــن دیدارهایی را در قاهره بین نمایندگان 
قانونی سیف االسالم و مسئوالن عالیرتبه و نزدیک به 
رئیس جمهور مصر ترتیب داده اســت و حتی یکی از 
رسانه های مصری مبالغ مستقیمی از دحالن به منظور 

تبلیغ برای سیف االسالم دریافت کرده است.
برخی منابع گفتند کــه احتماال هماهنگی بین 
گروه های وابسته به سیف االسالم و حفتر وجود دارد 
تا در آینده لیبی نیز نقشی داشته باشند. در این رابطه، 

»غسان ســالمه« فرستاده سازمان ملل در لیبی نیز 
اخیراً  اشاره کرد که همه گروه های درگیر در لیبی به 
اســتثنای یک گروه که وی به نام آن  اشاره ای نکرد، 

توافقنامه آتش بس را امضا کردند.
گردان موسوم به »ابوبکر الصدیق« در ژوئن سال 
۲0۱7 بــا صدور بیانیه ای از آزادی سیف االســالم از 
زندان شهر الزنتان، به موجب قانون عفو و درخواست 
دولت انتقالی در شرق لیبی خبر داد. شورای نظامی 
انقالبیون »الزنتان« که در دســتگیری سیف االسالم 

دست داشت، آزادی وی را محکوم کرد.
 سیف االسالم از سال ۲0۱۱ در زندان به سر می برد 
و دادگاه طرابلس پس از محاکمه وی به همراه حدود 
۳0 نفر از مقامــات دوره قذافی در ارتباط با جنایت 
جنگی، او را به اعدام محکوم کرده بود. دیوان کیفری 
بین المللی الهه نیز خواهان محاکمه سیف االســالم 
به دلیل ارتکاب جنایت ضدبشری در جریان انقالب 

لیبی است.

 آخریــن خبرهــا از عراق حاکی اســت، 
»عادل عبدالمهدی« چهــره ضد آمریکایی و 
حامی مقاومت در یک قدمی پســت نخست 

وزیری قرار دارد. 
یــک بار دیگر آمریکا در عراق در حال تجربه یک 

شکست سخت جدید است.  
بر اســاس گــزارش هایــی که طی هفتــه ها و 
بلکــه ماه های اخیر از عراق مخابره می شــد، آمریکا 
جریان های سیاسی عراق را تحت فشار قرار داده بود 
تا آنها گزینه های مورد نظر واشنگتن را در عالی ترین 
پست سیاسی عراق، یعنی نخست وزیری، قرار دهند.

 به نوشته روزنامه قطری »العربی الجدید«، مقامات 
کرد عراق اعالم کردند که فشــارهای آمریکا بر آنها تا 

کنون، به این اندازه نبوده است. 
طبق گزارش ها، مقامات آمریکایی طی این مدت با 
همه کسانی که فکر می کرده اند در جریان های شیعی، 
سنی، عشایر و کردی ،به آمریکا نزدیک هستند، تماس 

داشته و به آنها همه جور وعده 
می داده اند. 

امــا همان طور کــه منابع 
خبری نیز به آن اشاره کرده اند، 
افتاده  اتفاق  چیز جدیدی که 
این اســت که در عراق حتی 
آن دســته از افراد و گروه های 
اندکی هم که به آمریکا گرایش 
داشــته اند، دیگر به این کشور 

اعتماد ندارند.
باعث  همین بستر مساعد 
شــد کــه آمریکا پــس از دو 

شکست ســنگین طی سال های اخیر)یعنی خروج از 
عراق در ســال ۲0۱۱و برباد رفتن طرح داعش(، در 
حال تجربه شکســت دردناک دیگری باشد و شاهد 
 نخســت وزیر شــدن یک چهره نزدیک به مقاومت

)عادل المهدی( شود.

در ماه های گذشــته آمریکا و عربستان پول های 
زیادی را خرج کرده اند ؛ عوامل این دو کشور خانه به 
خانه می رفته ند و از ۳00 هزار تا سه میلیون دالر به  

سر شاخه های مورد نظر خود پیشنهاد می کرده اند.
اما روند تحوالت درست بر عکس شد و در مجموع، 

اقبال شیعیان، اهل سنت ، عشایر و دیگر جریان های 
عراقی به محور مقاومت و نگاه مثبت آنها نســبت به 

ایران، در حال رقم زدن پیروزی بزرگ تازه ای است.
عالوه بر المهدی، »محمد الحلبوسی« که ریاست 
پارلمان عراق به عهده گرفته است هم بر خالف میل 
آمریکا، نه تنها مخالف مقاومت و ایران نیســت، بلکه 
خود را کامال با ایران هم مسیر اعالم کرده و حتی اقدام 
آمریکا در تحریم علیه ایران را» ظالمانه« دانسته است.

سوابق سیاسی عادل عبدالمهدی 
عادل المهدی متعلق به یک خانواده معروف عراقی 
است؛ پدر وی ازیران ملک فیصل، آخرین پادشاه عراق 
بوده است. با وقوع انقالب اسالمی در ایران ، المهدی 

به »مجلس اعالی اسالمی عراق« پیوست.
او در رقابــت بــا »نوری مالکی« بر ســر پســت 
نخست وزیری، تنها با اختالف یک رای، از او شکست 
خورد و وزیر نفت شد. سپس، یکی از دو معاونت رئیس 

جمهور عراق به عبدالمهدی رسید.

مشــکالت و دغدغه هایی که داری نیز هستند. این 
معارض ســوری افزود: »این کشــور با فــداکاری و 

ایســتادگی ملت و رئیس جمهور خود ایستاده است. 
هیچ ملتی در جهان، آنچه را که ملت ســوریه تجربه 

کرده، تجربه نکرده اســت. اما علی رغم این هجوم، 
مقابل آن ایســتاده است.« نیازی با بیان اینکه این 
ایستادگی نیازمند ابزار است، اعالم کرد: »ملت سوریه 

سخت ترین شرایط را تحمل کرده است.«
وی با اذعان به موفقیت دمشق در سطح روابط 
خارجی، دیپلماســی و نظامی اعالم کرد که برخی 
از مردم ســوریه خواستار بازگشــت به کشورشان 
هستند و لزوما هر کس که از این کشور خارج شده 

خائن نیست.
آمریکا و متحدان منطقه ای این کشور در سال 
۲0۱۱ با اعزام تروریســت  از ۱00 کشور به داخل 
خاک ســوریه، جنگ داخلی گســترده ای را علیه 
دولت »بشار اسد« راه انداخته اند. اما برخالف انتظار 
 واشنگتن و غرب، تروریست ها در این جنگ شکست 

خورده اند.

کــرد که بســیاری 
ســوریه  مــردم  از 
کــه خــارج از این 
دارند،  کشور حضور 
بازگشت  خواســتار 
)به وطن( هســتند. 
بشار  به  وی خطاب 
»جناب  گفت:  اسد 
 ، ر ئیس جمهــو ر
سوری  شــهروندان 
تو را دوســت دارند 
کرده اند.  انتخابت  و 
همچنیــن، قدردان 


