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خاورميانه

شیخنشینها برای «معامله قرن» آماده میشوند

سیاست «هویج و چماق»
برای نابود کردن قضیه فلسطین

عبدالباری عط�وان :به گفته
برخی مناب��ع ،دونالد ترامپ،
رئيسجمه��ور آمري��کا خود
را ب��رای اع�لام ب��ه اصطالح
«معامل��ه قرن» پ��س از عید
فطر آماده میکند و شاید انتقال سفارت آمریکا
از تلآويو به قدس اش��غالی در س��الروز اشغال
فلس��طین که ب��ه «یومالنکبه» معروف اس��ت،
برای محک زدن کشورهای عربی و سازشگران
با رژیم صهیونیستی بوده باشد ،شاید هم آمریکا
و همپیمانان عرب واش��نگتن ب��ا بهکار گرفتن
سیاست چماق و هویج یعنی با توقف کمکهای
مالی و تشدید فشار یا با وعده دادن به آیندهای
بهتر و بهبود شرایط بتوانند کرانه باختری و غزه
را وادار کنند با این معامله موافقت کنند .برگزاری
جشن انتقال س��فارت آمریکا به قدس اشغالی
همزمان با هفتادمین س��الروز اشغال فلسطین،
نخستین و مهمترین مقدمهچینی برای اجرای
«معامله قرن» اس��ت و اگر کارها به همان روال
دلخواه دولت ترامپ پیش برود این امر به مثابه
نابودی نهایی مسأله فلسطین خواهد بود .تعجیل
در انتقال س��فارت آمریکا همزمان با هفتادمین
س��الروز نکبت همچون هوا ک��ردن «یک بالن
آزمایشی» برای س��نجیدن واکنش کشورهای
عربی و محافل بینالمللی و مقدمهچینی برای
اعالم این معامله بود اما متاسفانه واکنش بسیاری
از مناطق فلس��طین جز غزه و نیز پایتختهای
کشورهای عربی و اسالمی حیرتانگیز بود .نوار
غزه بیش از  6هفته شاهد تظاهرات گستردهای
بود که طی آن بیش از  100نفر شهید و حدود
 3هزار نفر دیگر ب��ه ضرب گلوله تکتیراندازان
اسرائیلی مجروح ش��دند .خبرگزاری آمریکایی
آسوشیتدپرس ،روز شنبه فرآیند انتشار خبرهای
مرب��وط به ای��ن معامله را آغاز کرد ت��ا برای آن
بازارگرم��ی کن��د .این خبرگزاری در گزارش��ی
به نقل از  5تن از مس��ؤوالن بلندپایه آمریکایی
ک��ه نامی از آنها برده نش��د ،اعالم ک��رد دونالد
ترامپ ،رئیسجمه��وری آمریکا پ��س از پایان
ماه رمضان جزئی��ات این معامله را بیان خواهد
ک��رد .ترامپ به همراه دامادش ،جرد کوش��نر و
جیسون گرینبالت ،نماینده ویژه آمریکا در روند
صل��ح خاورمیانه و با نظارت مس��تقیم بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائيل کلیات این معامله
را تعیین کرده اس��ت .واکنش حیرتآور و حتی
همدستی کشورهای عربی برای انتقال سفارت
آمریکا و جنایات اسرائیل در غزه نشان میدهد
کش��ورهای مهم عربی و بهطور ویژه مصر ،اردن
و بس��یاری از کش��ورهای عرب��ی خلیجفارس
از جزئیات ط��رح بعدی آمریکا خب��ر دارند لذا
برگزاری اجالس فوقالعاده کش��ورهای عربی را
خواستار نشدهاند و در کنفرانس سران کشورهای
اس�لامی که به درخواست رجب طیباردوغان،
رئیسجمهور ترکیه برگزار ش��د تنها مسؤوالن
ردهپایین س��ایر کشورهای عربی شرکت کردند
و جز کویت نمایندگان بس��یاری از کشورهای
عربی خلیجف��ارس ،وزرای خارج��ه آنها بودند.
هیچ یک از کش��ورهایی که روابط دیپلماتیک
با اس��رائیل دارند (مصر و اردن) جرأت نداشتند
مثل کشورهای غیر عربی یعنی ترکیه ،بولیوی،
آفریقایجنوب��ی ،ایرلند و بلژیک س��فرای خود
را از تلآویو فرا خوانند یا س��فیر اس��رائیل را در
اعتراض به وقایع اخیر اخراج کنند و همین امر
نشان از وقوع اتفاقات غافلگیرکننده در ماههای
آینده دارد .عبدالفتاح السیسی ،رئیسجمهوری
مصر در اقدامی یکجانبه و به درخواست آمریکا
برای متوقف کردن راهپیماییهای بازگشت ،آرام
کردن اوضاع نوار غزه و مذاکره درباره پیش��نهاد
آتشبس  10س��اله ،اسماعیل هنیه را به قاهره
دعوت کرد .آمریکا و همپیمانان عرب آن یعنی
مص��ر ،اردن و کش��ورهای عرب��ی خلیجفارس
سیاست «چماق و هویج» را درباره فلسطینیان
و حتی مسؤوالن فلسطینی در کرانه باختری و
نوار غزه ادامه خواهند داد .آنها سیاس��ت چماق
را با توقف کمکهای مالی و تش��دید محاصره
غ��زه و سیاس��ت هویج را هم ب��ا وعدههایی که
به کرانه باخت��ری و نوار غ��زه میدهند ،اعمال
میکنند .آنها به فلس��طینیان قول میدهند در
برابر چشمپوشی از قدس و حق بازگشت و عدم
مخالف��ت با «معامله قرن» ،کرانه باختری و غزه
را در پولهای کش��ورهای عرب��ی و غربی غرق
خواهند کرد .از س��وی دیگر ،ه��دف قرار دادن
محور مقاومت و اعمال تحریمها علیه سیدحسن
نصراهلل ،دبیرکل این حزب و  9تن از رهبران آن
در فهرس��ت تروریسم ،اقداماتی است که به نفع
طرحهای آمریکایی برای تحمیل «معامله قرن» و
بهرهبرداری از حالت ضعف عربی و اسالمی حاکم
و استفاده از آن به عنوان فرصت تاریخی است که
هرگز تکرار نمیشود .بعید نمیدانیم که اسرائیل
بزودی پذیرش طرح صلح عربی را پس از خالی
کردن��ش از مضم��ون اصل��ی آن یعنی تعیین
سرنوشت آینده قدس اشغالی و بیرون کردنش از
معادله و پاک کردن آن از موضوعهای مذاکره در
هرگونه مذاکرهای در آینده ،اعالم کند.

وطن امروز

راه پرپیچ و خم ائتالفهای انتخاباتی برای تشکیل بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق

العامری :از طایفهگری عبور میکنیم

با اعالم رس��می نتایج انتخابات ع��راق ،رقابت
بر سر تش��کیل دولت آینده این کشور باال گرفته
اس��ت .اکن��ون رایزنیها برای ائتالف سیاس��ی به
منظور تش��کیل بزرگترین فراکسیون در پارلمان
و معرفی نخس��توزیر و تشکیل دولت به باالترین
س��طوح خود رسیده است .بر اساس قانون اساسی
عراق ،نخس��توزیر عراق باید از جانب فراکسیون
اکثریت در پارلمان معرفی و س��پس انتخاب شود
و دو سوم آرای نمایندگان را برای انتخاب نیاز دارد.
به همین علت ،رایزنیها برای تشکیل بزرگترین
فراکس��یون هماکنون در عالیترین سطوح دنبال
میش��ود .در تازهترین مورد از این رایزنیها ،هادی
العام��ری ،دبیرکل س��ازمان ب��در و رئیس ائتالف
النصر که با تصاحب  48کرسی پارلمان در جایگاه
دوم ائتالفه��ای پی��روز در انتخاب��ات ق��رار دارد،
یکشنبه سلس��له رایزنیها و دیدارهای جداگانهای
را با جریانهای سیاس��ی عراق داشت .دفتر رئیس
سازمان بدر در بیانیهای تصریح کرد هادی العامری
با ایاد عالوی ،رئیس ائتالف الوطنیه ،عمار الحکیم
رهبر جری��ان الحکم��ه و نوری المالک��ی ،رئیس
دولهالقانون دیدار کرد .عامری همچنین با مسعود
بارزانی ،رئیس حزب دموکرات کردس��تان تماس
تلفن��ی برقرار کرد .طبق این بیانیه ،عامری در این
رایزنیها با رهبران ائتالفه��ا و جریانها« ،با آنها
درباره تشکیل دولت بعدی و تمرکز بر برنامههای
دولتی» گفتوگو کرد .رهبر ائتالف الفتح همچنین
در همان روز با مقتدا صدر رهبر فهرست «سائرون»
دی��دار کرد 2 .طرف در این دی��دار درباره تحوالت
سیاس��ی در عراق و نتایج انتخابات پارلمانی اخیر
بح��ث و تبادل نظر کردند .ه��ادی العامری پس از
این رایزنیهای گسترده در گفتوگو با السومریهنیوز
گفت :عزم خود را برای عبور از فرقهگرایی و تشکیل
فراکسیون اکثریت ملی برای حل مشکالت عراق
جزم کردهایم .عامری در عین حال افزود« :س��خن
درباره تشکیل فراکسیون شیعی کامال بیاساس»

معتبرترین مرکز مطالعاتی رژیم
صهیونیس��تی در حوزه جنگ و
امنیت با انتش��ار نتایج تحقیقات
خ��ود درباره موش��کهای پرتاب
ش��ده توس��ط ارتش و انقالبیون
یمنی به مراکز حساس عربستان طی  3سال اخیر،
تاکید کرد این موشکها به دلیل دقت بسیار باال در
اصابت به اهداف مورد نظر و فناوری پیشرفته ،خیلی
خطرناکتر از چیزی است که در ابتدا تصور میشد.
«مرکز مطالعات راهبردی بگین -س��ادات» مستقر
در دپارتمان علوم اجتماعی دانشگاه «بار ایالن» در
شهر رمات گان در حومه تلآویو ،در نتیجهگیری از
تحقیقات مزبور ،مدعی ش��ده انصاراهلل موشکهای
بالستیکش��ان را از ایران و کرهشمالی گرفتهاند .در

اس��ت .در همین راس��تا ،براء الش��مری ،نویسنده
عراقی طی یادداش��تی در روزنامه قطری «العربی
الجدید» با بررسی پیچیدگی وضعیت سیاسی در
عراق پس از اعالم نتایج نوش��ت :ائتالف س��ائرون
که در بردارنده «مقت��دا صدر »رهبر جریان صدر،
کمونیس��تها و نیروهای مدنی اس��ت  ۵۴کرسی
کس��ب کرده و ائتالف الفتح که نماینده نیروهای
الحشدالشعبی است ،با  ۴۷کرسی در رده دوم قرار
گرفته اس��ت .با وجود در صدر قرار داشتن سائرون
اما این ائتالف نیازمند همپیمانی با سایر گروههای
پیروز در انتخابات برای تشکیل فراکسیون بزرگتر
اس��ت اما به دلیل اقدام مقتدا ص��در در وتو کردن
همپیمانی با ائت�لاف دولهالقانون به رهبری نوری
مالکی و ائتالف الفت��ح ،به رهبری هادی العامری،
عرصه سیاس��ی کشور به س��وی تبدیل شدن به
یک میدان نبرد برای تس��ویه حس��ابهای میان
صدر و ائتالفهای با بلوک محور مقاومت (الفتح و
دولهالقانون) پیش میرود و همین مساله به طوالنی
شدن روند تشکیل دولت جدید منجر خواهد شد.

یکی از اعضای ائتالف س��ائرون در گفتوگو با این
روزنامه قطری ،اظهار داش��ت تشکیل فراکسیون
بزرگتر که حق نامزد کردن شخصی برای تصدی
پست نخستوزیری را دارد ،نیازمند موافقت ۱۶۵
نماینده است و این امر برای سائرون آسان نیست.
وی با اش��اره به مذاکره با ائتالف النصر به رهبری
حیدر العبادی با  42کرسی برای همپیمانی ،گفت
به دلیل وجود تفاهم و توافقهای پیشین که هرچند
غیررس��می بوده ،این همپیمانی دشوار نیست اما
پافشاری النصر به نامزدی مجدد عبادی ،مذاکرات
را متوقف کرده اس��ت ،زیرا صدریها و همپیمانان
کمونیس��ت آنها مخالف این امرند .در همین حال،
عدنان الس��راج ،عضو ائتالف النصر و رئیس مرکز
توسعه رسانه ،پیروزی قطعی سائرون برای تشکیل
فراکس��یون پارلمانی بزرگتر را رد ک��رد و اظهار
داشت نتایج انتخابات کنونی ،اوضاع را پیچیده کرده
اس��ت ،این در حالی است که در انتخابات پیشین،
ائتالفها هر یک  ۹۰یا  ۸۰یا  ۷۰کرس��ی کس��ب
میکردن��د و این امر همپیمانی نهایی و در نهایت

مرکز مطالعات راهبردی اسرائیلی بگین -سادات هشدار داد

موشکهای خطرناک یمنی!

نهایت این مرکز مطالعات��ی عمدتا نظامی-امنیتی
وابس��ته به راستگرایان صهیونیست جنگطلب که
با عنوان «بس��ا» شناخته میش��ود ،فرصت را برای
پیشنهاد کمک اسرائیلیها به سعودیها برای مقابله
با این سالح برتر انقالبیون یمن مغتنم شمرده است.
در نتیجهگیری مرکز بسا آمده است« :صنایع نظامی
اسرائیل میتواند در بازار تسلیحاتی سعودی حضور
داش��ته باشد به این ترتیب که سامانه پدافند هوایی
(گنبد آهنین) و دیگر س�لاحهای م��ورد نیاز برای
مقابله ب��ا چالشهای امنیتی موج��ود را در اختیار

ریاض قرار دهد» .جالب اینکه یکی از نتایج ضمنی
این تحقیق اس��رائیلی ،بیاثر دانس��تن سامانههای
پدافندی گرانقیمت آمریکایی از جمله پاتریوت و
تاد برای مقابله با موش��کهای یمنی است .این در
حالی است که از خرید س��امانه  15میلیارد دالری
جدید آمریکایی توسط عربستان سعودی کمتر از 3
س��ال میگذرد«.بالینا غوشال» محقق اسرائیلی که
این گزارش را برای «مرکز مطالعات راهبردی بگین-
س��ادات» تهیه کرده ،حتی ف��اش میکند که رژیم
س��عودی در سال جاری میالدی برای خرید سامانه

تشکیل دولت را تسهیل میکرد اما امروز به دلیل
نزدیک بودن شمار کرسیهای ائتالفهای پیروز در
انتخابات به یکدیگر ،وضعیت فرق میکند و دولت
تنها پ��س از همپیمانی بیش از  2ائتالف میتواند
تش��کیل شود .در این میان به نظر میرسد ائتالف
النصر به دلیل انعطافپذی��ریاش ،بهترین حلقه
وص��ل میان ائتالفهای مختلف باش��د .وی افزود:
همپیمانی سائرون با جریان حکمت ملی ،نمیتواند
طرفین را به تش��کیل دولت برس��اند و راهکار این
امر ،سپردن پست نخس��توزیری برای بار دوم به
حیدر العبادی اس��ت .اگر ائتالف سائرون پیشنهاد
پس��ت نخس��توزیری را به العبادی ندهد ،وی با
ائتالفهای دولهالقانون و الفتح همپیمان میشود
تا فراکسیون اکثریت را تشکیل دهد .در این میان
احزاب کرد بویژه حزب دموکراتیک کردستان ،مهره
و بازیگر مهمی در روند تش��کیل دولت به ش��مار
میروند .ائتالف س��ائرون  ۵۴کرسی کسب کرده و
این برای تشکیل فراکسیون اکثریت کافی نیست.
سائرون خطوط قرمزی را علیه دولهالقانون ترسیم
کرده و این امر به نفعش نیست .از سوی دیگر ،سعد
المطلبی از رهبران ائتالف دولهالقانون هیچ اهمیتی
برای تسویهحساب سائرون قائل نمیشود و میگوید
ائتالفش هرگز با صدریها همپیمان نمیشود و در
مقابل آنها ،با الفتح و النصر ،تفاهماتی دارد .ضمن
اینک��ه کانالهایی را برای تماس ب��ا احزاب کرد و
سنی باز کرده است و با همه موافقان طرح اکثریت
سیاس��ی گفتوگو خواهد کرد .نوری المالکی که
پیش از این طرح تش��کیل دولت اکثریت را ارائه
ک��رده بود ،با رهبران الفت��ح در این زمینه رایزنی
کرده بود اما ائتالف س��ائرون این طرح را رد کرد
و آن را موج��ب تثبیت فرقهگرای��ی و اختالفات
مذهبی دانست .احمد التمیمی ،از اعضای ائتالف
الفتح نیز میگوید :قرار گرفتن س��ائرون در راس
بازی سیاس��ی در کش��ور ،امور را به جایی غیر از
تشکیل دولت میکشاند.

دفاع ضدموشکی صهیونیس��تی بویژه سامانه گنبد
آهنین و سامانه تروفی ابراز تمایل کرده است که این
نش��اندهنده تغییر بزرگ در روابط تلآویو و ریاض
بوی��ژه از زمان روی کار آم��دن حاکمیت جدید در
عربستان در سال  2015است .طبق گزارش غوشال،
دلیل تالش برای نزدیکی رژیم ریاض به روسیه که
نمود آن معامله  3میلیارد دالری برای خرید سامانه
پدافند پیشرفته اس 400در جریان سفر پاییز گذشته
بنسلمان به مسکو بود ،تنها بهخاطر تالش برای دفع
تهدیدات موشکی یمن نیست بلکه ولیعهد سعودی
میخواهد با توس��عه دایره همکاریاش با روسها از
آنها برای حل بحرانهای منطقهای عربستان از جمله
کنترل انصاراهلل یمن استفاده کند .چشماندازی که تا
امروز بیشتر به یک سراب شبیه بوده است.

بهانهجویی مخالفان دولت ونزوئال پس از شکست سنگینشان در انتخابات ریاستجمهوری

مادورو در میرافلورس ماندگار شد

جانش��ین چ��اوز در ونزوئ�لا در رأس نظ��ام
دموکراتیک انقالبی این کشور باقیماند« .نیکوالس
م��ادورو» با کس��ب نزدیک به  6میلی��ون رای در
انتخابات ریاس��تجمهوری روز یکشنبه برای یک
دوره  ۶س��اله دیگ��ر زم��ام امور ونزوئ�لا را در کاخ
میرافلورس به دست خواهد داشت .او با وجود تمام
تبلیغات و کارش��کنیهای مخالفان آمریکاگرایش
در انتخاب��ات بیس��تم ماه مه ح��دود  ۶۸درصد آرا
( ۵میلی��ون و  ۸۰۰هزار رای) را بهدس��ت آورد ،در
حالی که «هنری فالکون» نامزد اصلی مخالفان مورد
حمایت آمریکا آرایی حتی به مراتب کمتر از  6سال
پیش برای این جناح کسب کرد و با تنها  ۲۱درصد
آرا (یک میلیون و  ۸۰۰هزار رای) شکس��ت خورد.
البته دلیل اصلی آرای بس��یار پایین فالکون همان
عاملی بود که باعث کمترین مش��ارکت انتخاباتی
در تاریخ ونزوئال با نرخ تنها  46درصد شد ،چرا که

همانند انتخابات شوراها ،بخش مهمی از مخالفان
م��ادورو آن را تحریم کرده بودن��د .فالکون و جناح
غربگرا با وجود فاصله زیاد آرایشان ( 47درصد) با
چاویستها(چپگرایانحاکم)تالشکردندباکوبیدن
بر طبل غیرمشروع خواندن انتخابات اخیر ،به جنگ
روانی و تبیغاتیش��ان علیه نظام ضدسرمایهداری
ونزوئ�لا ادامه دهن��د .فالکون دیروز پ��س از اعالم
نتایج انتخابات در یک کنفرانس مطبوعاتی دولت
را متهم کرد که رایدهندگان را تحت فش��ارهای
گوناگون قرار داده یا تطمیع کرده اس��ت .او با اعالم
اینک��ه «ما فرآیند چنین انتخاباتی را به رس��میت
نمیشناسیم» به شکلی غیرقانونی خواستار برگزاری
مجدد انتخابات ریاس��تجمهوری پی��ش از پایان
سال  2018ش��د .طبیعتا ایاالت متحده و اتحادیه
اروپایی هم در به رسمیت نشناختن پیروزی مادورو
با مهرههای سیاسیش��ان در این کش��ور همصدا

سقوط یک دستگاه جرثقیل در محوطه مسجدالحرام

سقوط جرثقیل در مکه مکرمه که بعد از ظهر
یکشنبه روی داد ،یک بار دیگر مساله بیکفایتی و
مدیریت غلط آلس��عود در اداره حرمین شریفین
بویژه در آس��تانه عمره رمضانیه را برجس��تهتر از
گذش��ته کرد .رسانههای س��عودی گزارش دادند
یکش��نبه در منطقه کاری در مس��جدالحرام واقع
در مکه مکرمه یک جرثقیل دیگر سقوط کرد .در
پی وقوع این حادثه ،یک نفر زخمی ش��ده است.
در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام در شهر

مکه طی سپتامبر س��ال (۲۰۱۵شهریور ،)۱۳۹۴
 ۱۰۷نفر کش��ته و  ۲۳۸نفر زخمی ش��دند که از
این میان یک ایرانی نیز به ش��هادت رسید .حادثه
سقوط جرثقیل در سال  ۲۰۱۵حدود  2هفته قبل
از فاجعه خونین منا به وقوع پیوست .رژیم سعودی
درباره فاجعه خونین منا ،نهتنها مسؤولیتی نپذیرفت
ک��ه مرگ هزاران نفر را به قضا و قدر نس��بت داد،
در حالیکه مسؤولیت این موضوع بر اساس قوانین
حقوق بینالملل ،کامال بر عهده ریاض بود.

شماره 15 2445
چهارگوشه

ریف دمشق کامال آزاد شد

س��اعاتی پس از پای��ان آتشبس
در جنوب دمش��ق و ازس��رگیری
عملی��ات نظامی ارتش س��وریه در این منطقه،
نیروهای دولتی موفق شدند کنترل کامل منطقه
حجراالسود را به دست بگیرند .خبرگزاری رسمی
سوریه(سانا) این خبر را مخابره کرد و به نقل از
یک منبع نظامی تصریح کرد آتشبس انس��انی
در جنوب دمش��ق ،ظهر دوشنبه پس از خروج
کودکان ،زنان و سالخوردگان از این منطقه پایان
ی اس��ت که طبق گفته منابع
یافت .این در حال 
امنیتی و نظامی ،ارتش سوریه پیش از ظهر همان
روز نیز اردوگاه یرموک در جنوب دمشق را بعد
از درگیریهای شدید با عناصر گروه تروریستی
داعش ،آزاد کرد و پرچم سوریه را در این منطقه
به اهتزاز درآورد.

تهدیدلیبرمن
علیه نمایندگان عربزبان کنست

وزی��ر جنگ رژیم صهیونیس��تی
ایم��ن ع��وده ،رئیس فهرس��ت
مشترک عربی در کنس��ت (پارلمان اسرائیل)
را به دلیل مشارکتش در تظاهرات همبستگی
با نوار غزه تهدید کرد .آویگدور لیبرمن نوشت:
«ه��ر روز که میگذرد ،ایمن عوده و امثال وی
بیشتر به پلیس اسرائیل دشنام میدهند .جای
این خرابکاران در کنست نیست ،بلکه در زندان
است و زمان آن فرا رسیده آنها تاوان اقدامهای
خود را بپردازند» .پلیس اس��رائیل اعالم کرده
ش��کوائیهای را علی��ه عوده به اته��ام حمله به
نیروهای پلیس در جریان تظاهرات همبستگی
با نوار غزه در روز جمعه ارائه میدهد.

اظهارنظر وزیر اسالمستیز
دانمارکی درباره ماه رمضان

وزی��ر اسالمس��تیز دانمارکی که
سابقه توهین به پیامبر اعظم(ص)
را دارد این بار ماه رمضان و روزهداری را زیر سوال
برد« .اینگر استویبرگ» از مسلمانان خواست در
ماه رمضان مرخصی بگیرن��د .وی در اظهاراتی
عجیب و مضحک مدعی شد روزه گرفتن «برای
هم�� ه ما بد اس��ت» .این وزیر تن��درو که عضو
حزب راست میانه لیبرال است در گذشته نیز با
مطرح کردن ادعاهایی ضد مسلمانان و مهاجران
خبرس��از ش��ده بود .وی پیشتر نیز در اقدامی
موهن و تحریکآمیز در فیس��بوک به حضرت
محمد(ص) اهانت کرده بود.

تداوم سرکوب انقالبیون
توسط آلخلیفه

سیس��تم قضایی رژیم آلخلیفه
برای انتقامجویی از جوانان فعال
و مخالف خود اقدام به پروندهسازی علیه آنان
کرده و مخالفان خود را «تحت عناوین مختلف
تروریستی و جنایی» در محاکمههایی ناعادالنه
و زیر شکنجه محکوم به اشد مجازات میکند.
طبق این گزارش ،روز گذشته دادگاه استیناف
بحرین حک��م اعدام  2ش��هروند ب��ه نامهای
«سیداحمد العبار» و «حس��ین مهدی» را به
اتهام قتل یک پلیس پاکستانیتبار تأیید کرد.
سقوط سعودی

ش��دند اما در هر صورت این مادورو ،کارگر و راننده
س��ابق اتوبوس و سیاستمدار انقالبی و وزیر خارجه
محبوب چاوز اس��ت که پرچم انقالب را در ونزوئال
همچنان برافراشته نگاه داشته است و تا سال ۲۰۲۵
رئیسجمهور این کشور بحرانزده باقی خواهد ماند؛
کشوری که بر اثر توطئه سرمایهداران مورد حمایت
آمریکا و فساد ساختاری ،با کمبود شدید مواد غذایی
و دارو و افزایش بیسابقه تورم همراه با سقوط ارزش

بولیوار ،پول ملیاش دس��ت و پنجه نرم میکند و
سقوط قیمت نفت از س��ال  ۲۰۱۴نیز اقتصاد این
صادرکننده نفت��ی بزرگ را بیش از پیش زمینگیر
کرده اس��ت به ط��وری که تولی��د ناخالص داخلی
ونزوئال در  5سال گذشته  ۴۵درصد کاهش داشته
است .با این حال اکثریت مردم فقیر ونزوئال همچنان
با شکم خالی از گفتمان عدالتطلبانه ادامهدهندگان
راه چاوز حمایت میکنند.

سرنگونی پهپاد جاسوسی ائتالف سعودی در شمال یمن

ارتش یمن گزارش داد یکشنبه یک فروند پهپاد
جاسوسی ائتالف متجاوز سعودی در کوه «النار» در
بخش مرزی حرض در اس��تان حجه سرنگون شده
اس��ت .ارتش یمن همچنین موفق ش��د در همان
روز پیش��روی نظامیان سعودی به سمت کوه «اإلم
بیس��ی» در جی��زان را متوقف کند ک��ه طی این
عملیات ش��ماری از متجاوزان س��عودی به هالکت
رسیده یا زخمی شدند .نیروهای ارتش و کمیتههای
مردم��ی یم��ن همچنین توانس��تند از پیش��روی

متجاوزان و مزدورانش��ان در جبهه س��احل غربی
این کشور جلوگیری کنند که طی این عملیات نیز
شماری از مزدوران کشته شدند .ارتش و کمیتههای
مردمی یمن در واکنش ب��ه تداوم حمالت و تجاوز
چندین ساله ائتالف سعودی به مناطق مختلف یمن،
روز گذش��ته فرودگاه جیزان در عربس��تان را با یک
فروند موشک بالس��تیک هدف قرار دادند .از آوریل
گذشته ،این سومین بار است که فرودگاه جیزان با
موشکهای بدر یک مورد هدف قرار میگیرد.

بنسلمان و بنزاید
سیبل کفش آمریکاییها!

ادام��ه جنایات ائتالف متجاوز س��عودی و
امارات باعث ش��د برخی شهروندان آمریکایی،
دس��ت به ی��ک حرکت سیاس��ی-تفریحی با
دستمایهولیعهدهایهمهکارهایندوشیخنشین
بزنند .گروهی از آمریکاییها احتماال در اوقات
فراغت تعطیالت یکشنبهش��ان ،تصاویر بزرگ
محمد بنسلمان و همتای اماراتیاش ،محمد
بنزاید را س��یبل مسابقه کفشپرانی کردند تا
اعتراض خود را به تجاوزگری آنها نشاندهند.
به گزارش تسنیم ،در فیلمی که در شبکههای
اجتماعی دس��ت به دست میشود ،شهروندان
آمریکایی از جمله کودکان دیده میش��وند که
در یکس��ری مس��ابقات ابراز نفرت از حاکمان
سعودی و اماراتی در زمین چمن یک مجموعه
تفریحی ش��رکت کردهاند و تالش میکنند به
سبک روزنامهنگار مشهور عراقی که در اقدامی
اعتراضی به سمت بوش ،رئیسجمهور آمریکا
کفش پرتاب کرد همین کار را با پوس��ترهای
بنسلمان و بنزاید انجام دهند .بنسلمان که 3
هفته است در انظار عمومی دیده نشده به همراه
ش��رکای جنایاتش یعنی ولیعهد امارات و شاه
بحرین در این تورنمنت در قسمتهای دیگری
هم سیبل شدهاند.

