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امامعلیعلیهالسالم:
با آمرزش خواهی، خود را معّطر کنید تا بوی گناهان شما را 

رسوا نکند.
امالی)طوسی(ص372

مترجم: حسين ارجلو2017/03/11كیوسك

دیلیاستار
صهیونیستی رژیم حمالت

بهمناطقجنوبغزه
نیروه��ای ارت��ش اس��رائیل 
اقدام��ات  ادام��ۀ  ب��ا  هم زم��ان 
تجاوزکارانه خ��ود علیه نوار غزه، 
چندین م��کان در بخش جنوب 
این منطقۀ محاصره شده را هدف 
قراردادند.  توپخان��ه ای  حم��ات 
در ای��ن حمات توپخانه ای س��ه 
گلوله به شهرک القراره در جنوب 
خ��ان یونس در جن��وب نوار غزه 
و همچنی��ن منطق��ۀ دی��ر البلح 
واق��ع در مرکز نوار غ��زه اصابت 
کرد. درب��ارۀ تلفات احتمالی این 
منتشرنش��ده  گزارش��ی  حمات 

اس��ت. نیروهای اس��رائیلی همچنین هم زمان با این حمات توپخانه ای در 
مناطقی مشخص منور شلیک کردند.

دعوتترامپازعباسبرایسفربهامریکا
به گفت��ۀ نبی��ل ابوریحانه، یک��ی از س��خنگویان عب��اس، ترامپ در 
گفت وگوی تلفنی با رئیس تش��کیات خودگردان فلسطین از وی خواست 
به کاخ سفید برود. این نخستین تماس تلفنی ترامپ و عباس از زمان روی 
کار آمدن رئیس جمهور امریکاست. ترامپ در این گفت وگو به عباس وعدۀ 
طرح جدیدی برای سرعت بخشیدن به روند صلح بین اسرائیل و فلسطین 
داده است. محمود عباس نیز از آمادگی خود برای همکاری با امریکا جهت 

تحقق راهکار موسوم به »راه حل دو کشور« خبر داده است.

عربتایمز
سرکوبتظاهراتگستردۀ

معترضاندربحرین
هزاران نف��ر از اهالی مناطق 
مختل��ف بحری��ن در اعتراض به 
سیاس��ت های رژی��م آل خلیفه و 
حمای��ت از زندانی��ان سیاس��ی، 
به وی��ژه ش��یخ عیس��ی قاس��م، 
این  ش��یعه  برجس��تۀ  روحان��ی 
کش��ور، تظاهرات گسترده برگزار 
کردند. اهالی منطقه باد قدیم به 
خیابان ها ریخته و شعارهای ضد 
رژیم آل خلیفه سر دادند و در پی 
آن نیروهای رژیم آل خلیفه برای 
س��رکوب تظاهرات، گاز اشک  آور 
کردند.  آن��ان ش��لیک  به س��وی 

ش��بکۀ ستره همچنین از تظاهرات و درگیری های مشابه در منطقه ستره، 
ابوصبیع، شهرک المعامیر و منطقۀ وادیان خبر داده است.

العبادی:پیروزیعلیهداعشنزدیکاست
نخست وزیر عراق در دیدار با یک هیئت مسیحی تاکید کرد زمان پیروزی 
علیه گروه تروریس��تی داعش نزدیک اس��ت. حیدر العبادی با اشاره به اینکه 
کشورش در حال حاضر به وحدت بین گروه های مختلف نزدیک تر شده است، 
گف��ت: نیروهای امنیتی، تاش های داعش برای ایجاد تفرقه بین عراقی ها را 
ناکام گذاشتند. این هیئت مسیحی نیز در این دیدار ضمن تبریک پیروزی های 
اخیر علیه گروه تروریس��تی داعش تاکید کرد پیروزی نیروهای مسلح عراق، 

جهانیان را شگفت زده کرده و تحسین آن ها را برانگیخته است.

واشنگتنپست
ترکیهگزارشسازمانملل

را»غیرحرفهای«خواند
ترکیه گزارش شورای حقوق 
بشر سازمان ملل متحد درباره نقض 
حقوق بشر در س��رکوب کردهای 
این کش��ور را محکوم ک��رد و آن 
را »غیرحرفه ای« دانس��ت. شورای 
حقوق بشر سازمان ملل، ترکیه را 
متهم ک��رد که از جوالی 2015 تا 
دس��امبر 2016، در عملیات علیه 
کردهای ترکیه در جنوب ش��رقی 
این کشور اقدام به کشتار و تخریب، 
و آواره نمودن 350 تا 500 هزار نفر 
از اهالی 30 شهِر عمدتا کردنشین 
کرده است. وزارت خارجه ترکیه در 

واکنش به این گزارش، عملیات ارتش ترکیه علیه حزب کارگران کردس��تان 
ترکیه )پ ک ک( را عملیاتی »ضد تروریستی« خواند.

درخواستاستعفایدادستانهایکلآمریکا
دادس��تان کل امریکا از تمامی دادس��تان های فدرال منصوب شده در 
دوران ریاس��ت  جمهوری اوباما خواس��ت که با استعفای خود زمینه انتقال 
»یکپارچ��ه« از دولت پیش��ین ب��ه دولت جدی��د را فراهم کنن��د. وزارت 
دادگس��تری امریکا با اعام این مطلب درخواس��ت جف سشنز را مطابق با 
س��نت ها و امری طبیعی قلمداد کرد. از مجموع 93 دادس��تان فدرالی که 
به دس��ت رئیس جمهور پیش��ین امریکا منصوب شدند، 46 نفر همچنان از 

سمت خود استعفا نداده اند.

یواسایتودی
هشدارسازمانمللدربارۀ

بحرانبیسابقهدرجهان
س��ازمان مل��ل با اش��اره به 
قحطی فزاینده و گرسنگی بیش 
از 20 میلیون نفر در چهار کشور 
فقی��ر در جه��ان، هش��دار داده 
است. جهان با بزرگ ترین بحران 
بش��ری از س��ال 1945 میادی 
اس��تفان  اس��ت.  تاکنون، مواجه 
او برین، معاون دبیرکل س��ازمان 
مل��ل در ام��ور بشردوس��تانه، در 
نشس��ت ش��ورای امنیت سازمان 
ملل، ضم��ن این هش��دار تأکید 
کرد بدون تاش ه��ای هماهنگ 
و جمع��ی جهانی، م��ردم از فرط 

گرس��نگی با مرگ مواجه خواهند شد و بسیاری نیز به بیماری مبتا شده 
و یا به علت بیماری جان خواهند داد.

حملهباگازاشکآوردرهامبورگآلمان
در حمل��ۀ دو ف��رد جوان با گاز اش��ک آور به قطاری پر از مس��افر در 
هامب��ورگ آلمان، دس��تکم 6 نف��ر از جمله یک دختربچۀ 3 س��اله دچار 
اختاالت بینایی و تنفس��ی ش��دند. این حمله یک روز پس از آن روی داد 
که فردی با تبر در ایستگاه قطار دوسلدورف به مردم حمله کرد که در این 
حمله چند نفر زخمی ش��دند. پلیس برای یافت��ن 2 عامل این حمله آغاز 
شده اس��ت. این قطار سریع السیر از ایستگاه اصلی قطار هامبورگ به سوی 

شهر اشترنشانزده در حرکت بود که این حمله صورت گرفت.

ذرهبین

نیمچهگزارش

راهکارچیست؟
 

ای��ن روزها اخبار و گزارش ه��ای متعددی درباره فاجعه 
انسانی در جهان بویژه در یمن منتشر می شود. 

بزرگتری��ن بحران انس��انی در یمن - فقیرترین کش��ور 
عرب - رخ داده است؛ جایی که دوسوم از جمعیت این کشور 
)18.8 میلی��ون نفر( به کمک نیاز دارند و بیش از 7 میلیون 
نفر گرس��نه هس��تند و نمی دانند وعده غذایی آینده شان از 
کجا تامین می ش��ود. این وضعی��ت بحرانی در حالی بر یمن 
حاکم شده است که یک سوال اساسی مطرح است که ریشه 

این وضعیت چیست و چگونه می توان با  آن مقابله کرد؟ 
هر چند که محافل رس��انه ای و سیاس��ی غربی و بعضا 

عربی برآنند تا فقر درونی و نیز ناکارآمدی س��اختار حاکم بر 
یمن را عامل وضعیت بحرانی مذکور عنوان نمایند اما بررسی 
ریش��ه ای تحوالت حقایق دیگری را آش��کار می سازد. برای 
رس��یدن به حقیقت گزارش های نهادهای جهانی قابل توجه 
است. س��ازمان عفو بین الملل بر توقف استفاده از تسلیحات 
ساخت انگلیس در جنگ مرگبار عربستان سعودی علیه یمن 
تأکید کرده اس��ت. س��ازمان عفو بین الملل در دیداری با دو 
وزیر دولت اس��پانیا، از این کشور به خاطر فروش تسلیحات 
به عربستان سعودی انتقاد کرد. این گزارش ها نشان می دهد 
که عامل بحران سعودی و حامیان غربی آن هستند که برای 

منافع خود این کشتار را به راه انداخته اند. 
اقدامی که فروش تس��لیحات به سعودی و نیز حمات 

مس��تقیم آمریکا ب��ه یمن حلقه تکمیلی آن اس��ت. چنانکه 
وزارت خارجۀ دول��ت دونالد ترام��پ، رئیس جمهور امریکا، 
ازس��رگیری فروش س��اح به عربستان س��عودی را تصویب 
کرده است. در همین حال آمریکا از حمات نظامی به یمن 

به بهانه مقابله با تروریسم خبر داده است. 
ح��ال در باب چگونگ��ی مقابله با ای��ن وضعیت در کنار 
ارس��ال کمک های بشر دوستانه یک اصل مهم مطرح است و 
آن اقدام س��ازمان های مسئول جهانی برای محاکمه عامان 
این جنایات است. روند تحوالت نشان می دهد که سازمان های 
جهانی از اجرای مس��ئولیت خود تاکنون خودداری کرده اند 
چنانکه از یک س��و از ارس��ال کمک های بشردوستانه به یمن 
خ��ودداری کرده ان��د و از س��وی دیگر گامی ب��رای مجازات 

س��عودی و حامیان��ش بر نداش��ته اند چنانک��ه چندی پیش 
س��ازمان ملل نام س��عودی را از لیست قاتان کودکان خارج 
ساخت و شورای حقوق بشر نیز از محکوم سازی جنایات این 

رژیم خودداری کرد. 
آنچه این روزها در یمن روی می دهد مشابه جنایتی است 
که رژیم صهیونیستی در فلسطین صورت می دهد و تروریسم 
حامی غرب در عراق و س��وریه تکرار می کند. منشا همه اینها 
را در یک نقطه می توان یافت و آن منفعت طلبی نظام س��لطه 
است که برای منافع خود کشتار دسته جمعی و نسل کشی در 
مناطق مختلف جهان را اجرا می سازد. روندی که موجب شده 
ام��روز میلیون ها نفر در یمن در آس��تانه مرگ قرار گرفته که 

بسیاری از آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. 

قتل کودک 9 ساله توسط مزدوران سعودی 
نیروهای س��عودی به منطقۀ مس��کونی المسوره در 
شهر عوامیه در منطقۀ القطیف حمله کردند که در جریان 

این حمله یک کودک 9 ساله جان باخت.
براساس این گزارش، در این حمله ولید طال العریض 
ج��ان باخ��ت و چندین نف��ر زخمی ش��دند. این گزارش 
می افزاید نیروهای س��عودی در این حمله از مواد منفجره 
استفاده کردند و چندین خانه را با خاک یکسان کردند.

حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت عربستان را شیعیان 
تشکیل می دهند که عمدتاً در استان الشرقیه ساکن هستند. 
این استان مهم ترین مرکز اس��تخراج نفت در عربستان به 
شمار می آید. معترضان عربستانی از فوریه 2011 با برگزاری 
اعتراضات خیابانی در اس��تان الشرقیۀ عربستان، به  ویژه در 
منطقۀ قطیف و شهر عوامیه، خواستار آزادی همۀ زندانیان 
سیاس��ی، برخورداری از حق آزادی بیان و برگزاری اجتماع 
و همچنین پایان تبعیض گس��ترده هستند. در جریان این 
اعتراضات ش��ماری از معترضان کشته و بسیاری زخمی و 

یا دستگیر شده اند. 
خبر دیگر آنکه عربس��تان تدابیر امنیتی شدیدی در 
برخی از شهرهای این کشور اعمال کرده، مدارک شناسایی 
کارگردان مهاجر را به دقت بررسی و تا کنون چندین تن 
از آنها را اخراج کرده اس��ت. مخالفان دولت عربس��تان با 
تدابیر امنیتی ش��دید در تمامی مناطق عربس��تان روبه رو 
هستند و تاکنون ده ها نفر از این مخالفان بازداشت شده اند 

و تعداد آنها رو به افزایش است.

مص�ر:به گزارش ایس��نا، مجموعه ای از کش��تی های 
جنگی و جنگنده های مصری برای مش��ارکت در رزمایش 
نظامی و تمرین مشترک تحت عنوان "حمد 2" وارد بحرین 
شده اند. این رزمایش ها با هدف تحکیم و تقویت روابط بین 

مصر و بحرین و حمایت از همکاری نظامی دوجانبه است.

ب��ه گ��زارش آسوش��یتدپرس،  س�ودانجنوب�ی: 
نخست وزیر ژاپن اعام کرد، این کشور در حال پایان دادن 
به ماموریت پنج ساله هیات صلح بان خود در قالب نیروهای 
سازمان ملل در سودان جنوبی است. شینزو آبه، نخست وزیر 
ژاپ��ن گفت، توکیو پس از پای��ان فعالیت این هیات در مه 
سال جاری میادی در سودان جنوبی، دیگر تصمیمی برای 
تمدید آن ندارد. 350 عضو این هیات بر بازس��ازی معابر و 

جاده ها در سودان جنوبی متمرکز هستند. 

لبن�ان: به گزارش فارس، پس از درگیری در اردوگاه 
آوارگان فلس��طینی »ب��رج البراجن��ه« لبن��ان، هم اکنون 
آرامش��ی ش��کننده بر این اردوگاه حکفرما ش��ده اس��ت.

اردوگاه آوارگان فلس��طینی »ب��رج البراجن��ه«، واق��ع در 
منطق��ه »ضاحیه« )حوم��ه( بیروت ش��اهد درگیری های 
مس��لحانه ش��دیدی بود که بنا بر اعام رسانه های لبنانی 

تاکنون سه کشته برجا گذاشته است.

نپال: به گزارش رویترز، دولت نپال اعام کرد، گارد 
مرزی هند یک ش��هروند نپالی در مرز دو کشور را کشته 
اس��ت؛ اقدامی که باعث ب��روز تظاهرات علیه هند در این 
منطقه و برگزاری راهپیمایی سراس��ری در کاتماندو شد. 
هند و نپال 1751 کیلومتر مرز مش��ترک دارند و هزاران 

نفر هر روز برای کار و تجارت از این مرز عبور می کنند.

چین: به گزارش ایسنا، دولت چین از طرف های مرتبط 
با مناقش��ه اتمی کره ش��مالی و برنامه موشکی این کشور 
خواس��ت تا برای دس��تیابی به راه حلی در این باره، تفکری 
متفاوت و روشی دیگر در پیش بگیرند. وانگ یی، وزیر خارجه 
چین اخیرا پیشنهاد داده بود که رزمایش های دوره ای میان 
آمریکا و کره جنوبی و همچنین آزمایش��ات اتمی و موشکی 

کره شمالی برای از سرگیری مذاکرات معلق شود.

اس�کاتلند:نش��ریه فایننش��ال تایمز به نقل از یک 
وزی��ر دولت انگلیس گزارش داد، از نظر وزرای دولت این 
کشور برگزاری یک همه پرسی استقال دیگر در اسکاتلند 
اجتناب ناپذیر اس��ت و وزرا اکنون به این نتیجه رسیده اند 
ک��ه دی��ر ی��ا زود چنین همه پرس��ی انجام می ش��ودهد. 
نیکوال اس��تورجن، وزیر اول اسکاتلند از احتمال برگزاری 
همه پرسی اس��تقال دوم کشورش در اواخر سال 2018 
چند ماه قبل از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا خبر 
داده، هرچند که ترزامی، نخست وزیر انگلیس بارها گفته 

که لزومی برای برگزاری چنین همه پرسی وجود ندارد.

 - س��عودی  ائت��اف  تج��اوز 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
آمریکای��ی به یم��ن در حالی 
ادام��ه دارد ک��ه گزارش های 
نهاده��ای بین الملل��ی نش��ان می ده��د حاصل این 
حمات ایجاد فاجعه انس��انی در یمن برابر با جنگ 

دوم جهانی است. 
مدیر امور بشردوس��تانه سازمان ملل اعام کرد 
در حال��ی ک��ه بیش از 20 میلیون نفر در 4 کش��ور 
جهان ب��ا گرس��نگی و قحطی دس��ت ب��ه گریبان 
هس��تند، جهان با بزرگترین بحران انس��انی خود از 
س��ال 1945 و زمان تأسیس س��ازمان ملل مواجه 
ش��ده اس��ت. اس��تیون اوبرین در ای��ن خصوص به 
شورای امنیت سازمان ملل گفت »بدون یک تاش 
جهانی هماهنگ و جمعی، مردم به همین س��ادگی 
از گرس��نگی خواهند مرد« و »تعداد بیشتری بر اثر 
بیماری رنج خواهند کش��ید و جان خود را از دست 
خواهند داد.« وی افزود: »اگر بخواهیم دقیق باشیم، 

تا ماه ژوئیه به 4.4 میلیارد دالر نیاز داریم.«

وی افزود بدون تزریق پولی مناس��ب، سوء تغذیه 
شدید مانع از رشد کودکان خواهد شد و حضور آن ها 
را در مدارس با مانع روبه رو خواهد کرد، پیشرفت ها در 
حوزه توسعه اقتصادی با شکست مواجه خواهد شد و 
»معیشت، آینده و امید از دست خواهد رفت.« او برین 
در ادامه اظه��ارات خود افزود: »ما همین حاال هم در 
آغاز س��ال با بزرگترین بحران انسانی از زمان تأسیس 
سازمان ملل مواجه هستیم. حاال بیش از 20 میلیون 
نفر در 4 کشور با گرسنگی و قحطی روبه رو هستند.« 
وی گفت بزرگترین بحران انسانی در یمن - فقیرترین 
کش��ور عرب - رخ داده اس��ت؛ جایی که دو س��وم از 
جمعی��ت )18.8 میلیون نفر( به کم��ک نیاز دارند و 
بیش از 7 میلیون نفر گرسنه هستند و نمی دانند وعده 
غذایی آینده شان از کجا تامین می شود. سازمان ملل 
و سازمان های غذایی از یک شاخص )در کنار چندین 
ش��اخص دیگ��ر( برای تعری��ف و اعام ب��روز قحطی 
اس��تفاده می کنند: سوء تغذیه ش��دید در بیش از 30 
درصد از کودکان زیر 5 سال و نرخ مرگ و میر روزانه 

برابر با 2 مورد در هر 10 هزار نفر. 
یونیس��ف نیز پیش��تر اع��ام کرده ب��ود که در 
س��ال جاری میادی )2017(، ح��دود یک میلیون و 
400 هزار کودک با خطر مرگ ناش��ی از گرس��نگی 
دس��ت و پنجه نرم می کنند. والدیمیر س��افرونکف، 
معاون نماینده روسیه در شورای امنیت در گفت وگوی 
مطبوعاتی خود قبل از نشس��ت پش��ت درهای بسته 
ش��ورای امنیت برای بررس��ی تح��والت اخیر یمن و 
عراق گفت: تنها راه حل بحران یمن مذاکرات سیاسی 

و نقشه راه متعادل و متناسب است. 
با این وجود سعودی با همه جنایاتش نتوانسته در 
برابر مقاومت یمنی ها ایستادگی کند روزنامه مستقل 
رأی الیوم در گزارش��ی نوشت که اقتصاد عربستان در 
آستانه فروپاشی است و یکی از دالیل این مساله سفر 
اخیر ملک سلمان به کویت برای دریافت حمایت این 
کشور است. براساس مجله فارن پالیسی هزینه جنگ 
علیه یمن از 725 میلیارد دالر تجاوز کرده و عربستان 
بیش از 2.8 میلیارد پوند استرلینگ برای خرید ساح 

از انگلیس خرج کرده است. 
احمد الوشلی، نویس��نده و کارشناس می گوید: 
هزینه زیاد جنگ علیه یمن موازی با هزینه عربستان 
برای مخالفان س��وری اس��ت که ده ها میلیارد دالر 
هزینه داشته اند. زاک ش��رایبر، کارشناس اقتصادی 
و رئیس اجرایی صندوق های پوشش ریسک نسبت 
به بحران مالی قریب الوقوع در عربستان هشدار داده 
بود. در این میان منابع یمنی از افزایش تعداد کشته 
ش��دگان حمات ائتاف عربی به بازاری در الحدیده 

یمن به 22 تن خبر دادند. 
منابع��ی در دول��ت مس��تعفی یمن نی��ز مدعی 
هستند که جنگنده های ائتاف عربی ایست بازرسی 
انصاراهلل را هدف قرار دادند اما خودروهای نظامی که 
در این ایست بودند به سمت بازار القات که هدف دوم 
این حمات بودند، فرار کردند. براساس آمار سازمان 
ملل نزدیک به 10 هزار غیرنظامی در حمات ائتاف 
عربی کشته و حدود 40 هزار تن نیز زخمی شده اند.

منابع نظامی یمن از کشته شدن عضو ارشد تیم 
اطاعاتی عناصر »مزدور« وابسته به ائتاف سعودی 
و کش��ته شدن 15 نفر دیگر در درگیری با نیروهای 
یمن��ی در المخاء اس��تان تعز خبر دادن��د. نیروهای 
یمن��ی همچنین خودروی نظامی یگان وابس��ته به 
مزدوران سعودی را در منطقه »المعافر« استان تعز 

هدف قرار دادند.
منابع محلی اعام کردند که نیروهای یمنی برای 
اولین بار طی 2 سال اخیر با نظامیان قطری و کویتی 
که در ائتاف س��عودی علیه یمن عضویت دارند، در 

شهر مرزی نجران درگیر شدند.

ب��ه دنبال وق��وع 2 انفجار در 
اماکن غ�ربآس�یا زوار  حام��ل  اتوب��وس 

دینی در منطق��ه باب مصلی 
واق��ع در جنوب پایتخت س��وریه 40 نفر ش��هید و 

120 تَن دیگر زخمی شدند.
2 بمب در منطقه باب مصلی واقع در دمش��ق، 
پایتخت س��وریه منفجر شد. براس��اس این گزارش، 
این انفجارها در نزدیکی مقبره »باب الصغیر« صورت 
گرفت. طبق اعام منابع رس��انه ای این دو انفجار به 
شهادت 40 نفر و زخمی شدن 120 تَن دیگر منجر 
ش��ده اس��ت. در همین ارتباط ش��بکه المیادین به 
نقل از خبرنگار خود در دمش��ق اعام کرده اس��ت 
که این انفجارها ی��ک اتوبوس حامل زائران حضرت 

زینب)س( را هدف قرار دادند.

خبر دیگر آنکه بش��ار اسد رئیس جمهور سوریه 
گفته است: با واش��نگتن هیچ ارتباط رسمی نداریم 
و آمریکا بدون مشورت با ما به مواضع داعش حمله 

کرده است که این عمل غیرقانونی است.
بشار اس��د در مصاحبه با رس��انه های چین که 
ریاس��ت جمهوری س��وریه آن را منتشر کرد، اعام 
کرد: انتظار ندارد مذاکرات ژنو نتیجه ای در بر داشته 
باش��د، اما این یک گام اس��ت و ای��ن راهی طوالنی 
خواه��د بود. بحران س��وریه باید ب��ر دو پایه موازی 
نبرد با تروریس��ت ها و گفت و گو حل و فصل ش��ود. 
وی تصری��ح کرد: باید با تروریس��ت ها جنگید و در 

گفت وگو برای حل و فصل بحران س��وریه مشارکت 
کرد. خبر دیگر آنکه ارتش سوریه یک کامیون ساح 
و مهم��ات را ک��ه از ترکیه عازم مواض��ع داعش در 

حومه شرقی حماه بود متوقف کرد.
ارتش سوریه با همکاری اهالی، با نصب کمین، 
یک کامیون با پاک و مدارک ترکیه حامل س��اح 
و مهم��ات را که در حال حرکت به س��مت مواضع 
داعش در منطقه "وادی العذیب" در محور "الصبوره" 
در حومه شرقی حماه بود، توقیف کردند. خبرگزاری 
س��وریه در همین رابطه گزارش داد؛ ارتش س��وریه 
پ��س از دریاف��ت اطاعاتی از اهالی اق��دام به نصب 

کمین محکمی تا عمق 1 کیلومتری مناطق اش��غال 
ش��ده توس��ط داعش در منطقه "وادی العذیب" در 
محور "الصبوره" در حومه شرقی حماه کردند و این 
کامی��ون را با 5516 گلول��ه توپخانه، 23 گلوله ضد 
هوای��ی، 111780 گلوله مسلس��ل "پی کی س��ی" و 

تعدادی گلوله آرپی جی توقیف کردند.
از س��وی دیگر وزارت دفاع روسیه سازمان منع 
ساح های شیمیایی را به ُکندی در تحقیقات مربوط 
به حمات شیمیایی تروریست ها به شهر حلب سوریه 
متهم کرد. ایگور کناش��نکوف سخنگوی وزارت دفاع 
روس��یه اعام کرد: سازمان منع ساح های شیمیایی 
اخبار موجود در شبکه های اجتماعی را درباره استفاده 
نیروهای دولتی س��وریه از س��اح های شیمیایی باور 
می کند. ارتش روس��یه با تایید خبر رسیدن نیروهای 

دولتی سوریه به کرانه غربی رود فرات در حلب برای 
اولین بار طی چهار س��ال گذشته از کشته شدن 600 
داعش��ی در حمات هوایی این کشور در سوریه طی 

یک هفته خبر داد. 
سرگئی رودسکوی، رئیس اداره عملیات در ستاد 
ارتش روس��یه در کنفرانس مطبوعاتی اعام کرد که 
نیروهای دولتی سوریه برای نخستین بار از حدود چهار 
سال پیش به کرانه غربی رود فرات در حلب رسیدند. 
همچنین س��رگئی رودس��کوی گفت، جنگنده های 
روس��یه ظرف ی��ک هفته 452 حمل��ه را به مقرهای 
داعش در حومه ش��رقی حلب انجام دادند. خبر دیگر 
آنکه اعضای هیئت پارلمانی اروپا طی س��فر به سوریه 
و دیدارشان با استاندار حلب به دنبال تغییر در مواضع 

منفی اتحادیه اروپا در این کشور برآمده اند.

سازمانمللبهجنایاتگستردهائتالفآمریکایی-سعودیاعترافکرد

 فاجعه انسانی یمن
برابر با جنگ دوم جهانی

شهادتوزخمیشدن160زائرحضرتسکینه)س(

مردم بحرین بنا بر دعوت علمای این کشور 
به نش��انه دفاع از آیت اهلل عیسی قاسم رهبر مق���اوم�ت

معنوی انقاب بحرین تظاهرات کردند.
در حالیک��ه 2 روز مان��ده به موعد اعام ش��ده دولت برای 
محاکمه آیت اهلل عیس��ی قاسم مردم شهرک المعامیر، السنابس، 
ابوصیبع، الشاخوره، المصلی، جدحفص، العالی و کرباباد در دفاع 
از آیت اهلل قاسم و حمایت از زنان بازداشت شده تظاهرات کردند. 
همچنین تظاهرات های مشابهی در الدیه، سار، باربار، بنی جمره 
و الدراز برگزار شد. فعاالن فضای مجازی در شبکه های اجتماعی 
در بحرین، از مس��أله محاکمه آیت اهلل شیخ عیسی قاسم و بهانه 
قرار دادن جم��ع آوری فریضه خمس تحت عنوان »پولش��ویی« 
جهت محاکمه ش��یخ، ب��ه عنوان »محاکمه موجودیت تش��یع« 

)#محاکمۀ_الوجود_الشیعی( نام برده می شود. 
دول��ت بحری��ن تصمیم دارد آیت اهلل عیس��ی قاس��م را روز 
سه شنبه به اتهام پولشویی محاکمه نماید در حالیکه پیش از این 
برگزاری تظاهرات گس��ترده مردمی در دفاع از وی باعث شد که 
دولت محاکمه وی را به زمان دیگری موکول نماید. از سوی دیگر 
ائت��اف 14 فوریه و نیروهای انقابی همزمان با فرارس��یدن 14 

مارس و سالروز یورش سپر جزیره )نیروهای سعودی( به بحرین 
که از آن به عنوان اش��غال بحرین توس��ط عربستان سعودی یاد 
می شود، خواستار نافرمانی مدنی شد و از مردم خواست از حضور 

در کاس های درس مدارس و دانشگاه ها خودداری کنند. 
هزاران نف��ر از اهالی مناطق مختلف بحری��ن در اعتراض به 
سیاست های رژیم آل خلیفه و حمایت از زندانیان سیاسی، به ویژه 
شیخ عیسی قاس��م، روحانی برجستۀ شیعه این کشور، تظاهرات 
گس��ترده برگزار کردند. وزارت کش��ور بحرین مدعی است شیخ 
عیس��ی قاس��م از جایگاه خ��ود به عنوان روحانی برجس��ته برای 
»خدم��ت به مناف��ع خارجی و گس��ترش خش��ونت و اختافات 
فرقه ای« استفاده کرده است، اما او اتهامات رژیم حاکم را بی اساس 
خوانده اس��ت. شیخ عیسی قاسم، که رهبر معنوی انقاب بحرین 
به ش��مار می آید، پس از تأسیس کشور بحرین در سال 1971 از 
نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه 

یافت و تا زمان انحال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود.
خبر دیگر آنکه مقامات بحرین یک چهره مخالف این کشور 
به نام "علی العکری" را پس از پایان دوره پنج ساله محکومیتش 

در پرونده "کادر پزشکی" آزاد کردند.

به دنبال باال گرفتن جنجال میان دو کشور 
هلن��د و ترکی��ه، رئیس جمه��وری ترکیه چ�����الش

هش��دار داد که مان��ع از ورود دیپلمات ها و 
سیاستمداران هلندی به ترکیه خواهد شد.

 »رج��ب طیب اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکی��ه در واکنش 
ب��ه اقدام هلند در ممانع��ت از ورود »مولود چاووش اوغلو« وزیر 
امور خارجه ترکیه به »آمس��تردام« هش��دار داد که مانع از ورود 

دیپلمات ها و سیاستمداران هلندی به ترکیه خواهد شد. 
وی در این باره تأکید کرد: هلند االن به این بیاندیشد که چظور 
هواپیماهای��ش می خواهند به ترکیه وارد ش��وند. اردوغان متعهد 
شده اس��ت که اقدام هلند در ممانعت از سخنرانی سیاستمداران 
ترکیه در ارتباط با همه پرس��ی این کشور برای اتباع ترکیه که در 

کشورهای اروپایی مستقر هستند را تافی خواهد کرد. 
چاووش اوغلو علی رغم هشدارهای مقامات هلندی مبنی بر 
اینکه مانع از سخنرانی وی درباره همه پرسی ترکیه می شوند، به 
هلند س��فر می کند اما مقامات هلندی مان��ع ورود وی به خاک 
هلند ش��دند. رئیس جمه��وری ترکیه در ادامه هلن��د را به ادامه 

سیاست های فاشیستی و نازیسم متهم کرد.

اردوغان همچنین هلند را به تاش برای ایجاد مانع در مسیر 
برگزاری همه پرس��ی ترکیه متهم کرد.به دنبال مخالفت مقامات 
هلند با ورود هواپیمای حامل وزیر خارجه ترکیه به این کش��ور، 
سفر چاووش اوغلو به هلند لغو شد.پیش تر هلند اعام کرده بود 

کمپین های تبلیغاتی ترکیه در شهر روتردام را لغو می کند. 
روزنام��ه جمهوری��ت چ��اپ ترکیه نوش��ت: برپای��ه نتایج 
نظرسنجی موسسه آکام 57/57 درصد از واجدان شرایط شرکت 
در ای��ن همه پرس��ی به تغیی��رات در قانون اساس��ی رای منفی 
خواهن��د داد. براس��اس نتایج این نظرس��نجی 43/42 درصد از 
پرس��ش شوندگان گفتند که به تغییرات در قانون اساسی ترکیه 

رای مثبت خواهند داد. 
خبر دیگر آنکه اس��ناد فدرال نشان می دهد که مشاور امنیت 
ملی پیش��ین رئیس جمهور آمریکا برای البی گ��ری به نفع دولت 
ترکیه بیش از نیم میلیون دالر پول از این کشور دریافت کرده بود. 
اگر چه فلین پس از رسیدن به مقام مشاور امنیت ملی این اقدامات 
خود را متوقف کرد اما آن را به ش��کل و شمایل دیگری ادامه داد. 
این موضوع جالب توجه است که ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود 
همیشه قول داده بود که با عوامل البی گری در آمریکا مبارزه کند.
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