
تاکید حزب اهلل بر قانون »نسبیت« 
معاون دبی��رکل حزب اهلل لبن��ان بار دیگر 

تأکید این جنبش بر قانون نس��بیت برای مق���اوم�ت
انتخابات پارلمانی را یادآور ش��د و در ادامه 
به »مقاومت« پرداخت و گفت محور مقاومت باالترین دستاوردها 

را در شکست توطئه تروریستی - تکفیری به دست آورد.
ش��یخ نعیم قاس��م اعالم کرد ای��ن جنبش مواف��ق با قانون 
»نس��بیت« برای انتخابات لبنان است خواه این نسبیت براساس 
یک دایره انتخاباتی یا سه دایره انتخاباتی باشد یا اینکه نسبیت در 
5 استان باشد؛ مهم آن است که قاعده همان »نسبیت« باشد زیرا 
عدال��ت را در میان مردم رعایت می کند و ش��امل تمامی طیف ها 

بدون استثناء خواهد شد.
براس��اس گزارش وبگاه »النش��ره«، معاون دبیرکل حزب اهلل 
در ادام��ه گفت: ما همچنان با قانون نس��بیت موافقیم اما قوانین 
پیشنهادی در این راستا را نیز بررسی می کنیم به این امید که به 
قانونی منصفانه که تا حد ممکن به قانون نس��بیت نزدیک باشد، 
برس��یم؛ ما به دنبال قانونی نیستیم که به حزب اهلل، کرسی های 

اضافه تری بدهد بلکه فقط به دنبال قانونی عادالنه هستیم.
وی افزود: وحش��یانه ترین ابزارها و روش ها را به کار گرفتند؛ 
داعش و النصره و القاعده را برای تحقق اهدافشان به کار گرفتند 
و زمانی که در تحقق این اهداف شکس��ت خوردند به فکر خالص 
ش��دن از آن افتادن��د زیرا به ب��اری برای آنها تبدیل ش��ده بود و 
این گروهک ها زمانی که ملت س��وریه را می کش��ند »تروریست« 
نیستند اما هنگامی که کشورهای آنها را با انفجارها و... هدف قرار 
می دهند »تروریست« هستند. محور مقاومت باالترین دستاوردها 
را در شکس��ت توطئه تروریس��تی - تکفیری به دست آورد و به 
دلیل فداکاری های محور مقاومت که امور را به این پایان رساندند، 

ماه های آینده شاهد پایان امارات های تکفیری خواهد بود.
شیخ قاسم به گزارش »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
درباره قطعنام��ه 1701 که گفته بود این قطعنامه باید به صورت 
کامل در لبنان اجرا ش��ود و اکنون یک مش��کل وجود دارد و این 
مشکل »س��الح حزب اهلل وگروه های شبیه به آن« است، پرداخت 
و در پاس��خ گفت: این مس��أله نیست اس��رائیل »مزارع شعبا« و 
»کفرشوبا« را اشغال کرده و این مسأله نیست که اسرائیل اقدامات 
خصمانه و تروریس��تی علیه فلس��طینی ها دارد؛ با همه اینها ما به 

اینگونه گزارشات توجهی نمی کنیم.

عملیات جدید استشهادی قدس
در عملی��ات ش��هادت طلبانه ی��ک جوان 

فلس��طینی در ق��دس اش��غالی دو نظامی غ�رب آس�یا
عام��ل  و  صهیونیس��تی زخم��ی ش��دند 

استشهادی هم به شهادت رسید.
یک جوان فلس��طینی اقدام به انجام عملیات شهادت طلبانه 
در منطقه »باب االس��باط« قدس اشغالی کرد. براساس گزارش 
وبگاه »العهد«، این عملیات شهادت طلبانه منجر به زخمی شدن 
دو تن از نظامیان رژیم صهیونیس��تی شد و عامل استشهادی به 

ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید.
 روزنامه »یدیعوت آحارونوت« نیز زخمی شدن دو تن از نظامیان 
رژیم صهیونیستی را در این عملیات تأیید کرد. براساس این گزارش، 

عامل عملیات مذکور 25 ساله و از اهالی قدس بوده است.
از س��وی دیگر شماری از مردم اردن در اعتراض به سرکوب 
تظاهرات فلس��طینیان توس��ط نیروهای تش��کیالت خودگردان 
و اعالم همبس��تگی با »باسل األعرج« ش��هید فلسطینی، مقابل 

سفارت فلسطین تجمع کردند.

تجمع کنندگان در مقابل سفارت فلسطین در امان همچنین 
ناراحتی خود از رفتار پلیس فلس��طین ب��ا معترضان در رام اهلل و 
تعرض به آنها را اعالم کرده و خواس��تار توقف هماهنگی امنیتی 

با رژیم صهیونیستی شدند.
پادشاه اردن نیز بر ضرورت اقدام مشترک عربی و اتحاد اعراب 
در این دوره سرنوشت س��از و ازس��رگیری مذاکرات س��ازش بین 
تش��کیالت خودگردان فلس��طین و رژیم صهیونیستی تأکید کرد. 
عبداهلل دوم بر ضرورت اقدام مش��ترک عربی و اتحاد اعراب در این 
مرحله سرنوشت ساز به منظور فراهم کردن زمینه مقابله با چالش ها 

به خصوص در سایه تغییر و تحوالت سیاسی تأکید کرد.
خبر دیگر آنکه یک ش��هروند انگلیسی حامی تحریم اسرائیل 
به محض ورود به اراضی اشغالی فلسطین به لندن بازگردانده شد. 
"هیو النینگ"، رئیس "مرکز همبس��تگی با فلسطین" در لندن به 

محض ورود به اراضی اشغالی به کشور خود بازگردانده شد. 
ای��ن اتفاق چن��د روز پس از آن افتاد که رژیم صهیونیس��تی 
قانون موس��وم به جلوگیری از ورود حامیان جنبش "بایکوت، عدم 
س��رمایه گذاری و تحریم اس��رائیل" را تصویب کرد. از سوی دیگر 
نتانیاهو در دیدار با یکی از مقام های ارشد دولت آمریکا از وی برای 

ساخت شهرک های جدید در کرانه باختری تأیید خواهد گرفت. 
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یادداشت

رسول اکرم صلى اهلل علیه وآله:
 هر لحظه ای که بر فرزند آدم بگذرد و او به یاد خدا نباشد

روز قیامت حسرتش را خواهد خورد
نهج الفصاحه ص 707، ح 2677

مترجم: حسين ارجلو2017/03/13كیوسك

عرب تایمز
عامل  عربس�تان  حم�ات 

فاجعۀ انسانى در یمن
احم��د ب��ن شمس��ی، مدیر 
ارتباط��ات و خاورمیانه و ش��مال 
س��ازمان  بین الملل  عفو  آفریقای 
دیده ب��ان حق��وق بش��ر می گوید 
حمالت هوایی بی امان عربس��تان 
س��عودی، یمن را به س��وی »یک 
فاجعۀ ش��دید انسانی« سوق داده 
است. وی تأکید کرد: »بیش از 3 
میلیون نفر در یمن آواره شده اند 
و بی��ش از 80 درص��د از م��ردم 
این کش��ور نیز به یکی از اشکال 
کمک ه��ای بشردوس��تانه متکی 
هس��تند. یم��ن در ح��ال حاضر 

باالترین میزان سوءتغذیۀ کودکان را در جهان به خود اختصاص داده است و 
طبق برآوردها از هر 5 نفر یکی از کمبود شدید مواد غذایی رنج می برد.«

یونیسف: 20۱6 بدترین سال برای کودکان سوری بود
آژانس کودکان سازمان ملل "یونیسف" اعالم کرد: 2016 میالدی بدترین 
سال برای کودکان سوری بوده و در این مدت بیش از 652 کودک جان خود 
را از دس��ت داده اند. این گزارش افزود: طی سال گذشته حداقل 255 کودک 
در مدرس��ه یا در نزدیکی آن کشته ش��ده اند و حدود 1.7 میلیون کودک از 
دسترس��ی به مدرسه محروم هستند. بیش از 2.3 میلیون کودک سوری نیز 
در خاورمیانه آواره هستند. یونیسف نسبت به تبدیل کودکان به کودکان کار، 
ازدواج زودتر از موعد و استفاده از کودکان به عنوان سرباز هشدار داده است.

اینترنشنال نیوز
افغانس�تان  درخواس�ت 
بازسازی ۱2۴ پروژه شوروی سابق

دولت افغانستان بطور رسمی 
از روسیه خواسته است تا بازسازی 
124 پروژه  اقتص��ادی که از زمان 
شوروی سابق در افغانستان ناتمام 
مانده ب��ود را با ه��دف حمایت از 
اقتصاد ملی این کش��ور بس��ازند. 
روزنامه »ایزوس��تیا« گ��زارش داد 
که سفارت افغانس��تان در روسیه 
موافقت مقامات مسکو با درخواست 
این کش��ور را تایید کرده است. در 
این گزارش آمده اس��ت که برخی 
از پروژه های بزرگ که با همکاری 
افغانس��تان  در  س��ابق  ش��وروی 

س��اخته شدند بازسازی آن با کمک روسیه بیشتر امکان پذیر است و دانشگاه 
»پلی تکنیک« در شهر کابل و تونل »سالنگ« نیز از آن جمله هستند.

آلمان 2۵0 میلیون یورو به افغانستان کمک مى کند
وزارت همکاری فدرال و توسعه آلمان از کمک 250 میلیون یورویی این 
کشور به افغانستان خبر داد. این وزارت اعالم کرد که یک سوم از مجموع این 
کمک ها برای اقدامات اصالحاتی چون مبارزه با فساد و تساوی حقوق زنان در 
افغانس��تان به مصرف می رسد و همچنین با استفاده از این کمک نقدی یک 
مرکز مشاوره در زمینه مهاجرت قانونی و بازگشت مهاجران به افغانستان نیز 
ایجاد خواهد شد. مقامات آلمان اعالم کردند که بخشی از این کمک نیز برای 

تامین و مراقبت از 360 هزار مهاجر بازگشته از پاکستان مصرف می رسد.

واشنگتن پست
بخش�ى از بودجه عضویت 
ترکیه در اتحادیه اروپا مسدود 

شد
از  بخش��ی  اروپ��ا  اتحادی��ه 
یافته به فرایند  بودجه اختصاص 
ادغ��ام )عضویت( ترکی��ه در این 
اتحادیه را مسدود کرد. »یوهانس 
هان« کمیسر اتحادیه اروپا در امر 
سیاس��ت همج��واری و مذاکرات 
گس��ترش اتحادی��ه، دور ش��دن 
ترکی��ه از )اس��تانداردهای( اروپا 
را دلی��ل اتخ��اذ چنین تصمیمی 
عنوان کرد. وی در این باره گفت: 
آنکارا  دولت  منف��ی  گرایش های 
حت��ی پیش از کودت��ای جوالی 

2016 نیز محسوس بود و آنچه در این کشور اتفاق می افتد نه تنها مغایر با 
معیارهای اروپا است بلکه خالف قوانین بین الملل نیز هست.

هلندی ها در ترکیه مراقب خود باشند
هلند در بیانیه ای به ش��هروندان خود در ترکیه هشدار داد تا به دلیل 
تنش های دیپلماتیک ایجاد شده میان دو کشور از خود مراقبت کنند. این 
خبر درحالی منتش��ر ش��ده که ترکیه با احضار کاردار هلند دو یادداش��ت 
دیپلماتیک درباره ممنوعی��ت ورود وزرای ترکیه را تحویل وی داد. ترکیه 
همچنین اعالم کرد که رفتار هلند با وزرای این کشور مغایر با کنوانسیون 
وین بوده اس��ت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از س��ازمان های 

بین المللی خواست تا تحریم هایی را علیه هلند وضع کنند.

جروزالم پست
نیروه�ای اس�رائیلى جوان 

فلسطینى را شهید کردند
یک جوان فلسطینی در مرکز 
بازرس��ی در منطقۀ باب االس��باط 
در قدس اش��غالی هدف تیراندازی 
نظامی��ان اس��رائیلی ق��رار گرفت 
و ج��ان باخ��ت. ش��اهدان عینی 
گفتند تیران��دازی به س��وی این 
جوان فلسطینی هم زمان با آمدن 
نمازگزاران به مس��جداالقصی بود. 
این شاهدان افزودند این جوان در 
حالی که یک چوب به دست داشت 
با یک نظامی اس��رائیلی در مقابل 
درب مرکز بازرس��ی باب االسباط 
درگیر شد. به گفتۀ این شاهدان در 

حالی که نظامیان اسرائیلی به آسانی می توانستند این جوان را کنترل و دستگیر 
کنند، به سوی وی تیراندازی کرده و او را هدف چهار گلوله قرار دادند.

طرح اسرائیل برای آغاز جنگ علیه ایران 
روزنام��ه الجمهوریه ب��ه نقل از منابع آگاه که نامش��ان فاش نش��ده، 
نوش��ت: عادل الجبیر در جریان س��فر به عراق در م��اه فوریه، درباره یک 
جنگ صحبت کرده اس��ت که واشنگتن و تل آویو قصد دارند علیه ایران و 
حزب اهلل به راه بیندازند. این منابع آگاه افزودند: فضای یک جنگ احتمالی 
می تواند در همه زمینه ها تاثیرگذار باش��د، آن هم در ش��رایطی که لبنان 
قصد برگزاری انتخابات پارلمانی را دارد و این مساله می تواند موجب تعویق 

در برگزاری انتخابات یا تغییر آرایش نیروهای سیاسی داخلی شود.

ذرهبین

نیمچهگزارش

همزم��ان با تش��دید تجاوزات 
گ�زارش آخر

گروه بين الملل
یمن،  ب��ه  ائت��الف س��عودی 
س��ازمان دیده بان حقوق بشر 
می گوید حمالت هوایی بی امان عربس��تان سعودی، 
یمن را به س��وی »یک فاجعۀ ش��دید انسانی« سوق 

داده است.
احمد بن شمس��ی، مدیر ارتباطات و خاورمیانه 
و ش��مال آفریقای عفو بین الملل، این س��خنان را در 
 مصاحبه با ش��بکۀ خبری راش��اتودی مط��رح کرد.

وی تأکید کرد: »بیش از 3 میلیون نفر در یمن آواره 
شده اند و بیش از 80 درصد از مردم این کشور نیز به 
یکی از اشکال کمک های بشردوستانه متکی هستند. 
یم��ن در ح��ال حاضر باالتری��ن میزان س��وءتغذیۀ 
کودکان را در جهان به خود اختصاص داده اس��ت و 
طبق برآوردها از هر 5 نفر یکی از کمبود شدید مواد 

غذایی رنج می برد.«
الزم به ذکر اس��ت محمد بن سلمان، جانشین 
ولیعهد، وزیر دفاع و پسر شاه عربستان سعودی برای 
دیدار با مقامات آمریکایی از قبیل رئیس جمهور این 
کش��ور، عازم واشنگتن شده اس��ت. در ادامه دید و 
بازدیدهای مقامات آمریکایی و عربس��تان سعودی، 
حال خبرها حاکی از سفر پسر محمد بن سلمان به 
واشنگتن برای دیدار با مقامات ارشد آمریکا است. به 
گفته مقامات س��عودی، قرار است پسر ملک سلمان 
در دیدارها ب��ا مقام های آمریکای��ی درباره »تقویت 
روابط دو جانبه صحبت و موضوعات منطقه ای مورد 

عالقه طرفین را مرور کنند«.
این در حالی اس��ت که اختالفات بین امارات و 

عربس��تان در جنگ یمن که از یک سال قبل نمود 
پیدا کرده، اکنون به اوج خود رسیده و این اختالفات 
در نوار جنوبی یمن کامال هویدا ش��ده است. امارات 

یکی از کشورهای شرکت کننده در ائتالف ضد یمن 
به س��رکردگی عربس��تان سعودی اس��ت که سعی 
دارد درگیری  با عربس��تان پ��س از اختالفات اخیر 

با یکدیگر بر س��ر عدن را به اس��تان »تعز« واقع در 
جنوب غربی یمن منتقل کند.

اختالفات امارات با عربستان در جنگ یمن از یک 
سال قبل در اعتراض به همپیمانی عربستان با حزب 
اخوانی »االصالح« یمن و همچنین اقدام رئیس جمهور 
مستعفی و فراری یمن در برکناری خالد بحاح معاون 
خود ک��ه تحت حمایت امارات بود، ب��روز پیدا کرد و 

اکنون به باالترین سطح خود رسیده است.
امارات، عربستان و شبه نظامیان وابسته به آن و 
طرفداران دولت مستعفی یمن و حزب »االصالح« را 
به ناتوانی در پیشروی در جبهه های مختلف شهر تعز 
و دیگر مناطق آن متهم می کند. دولت امارات حتی 
از نیروهای مس��لح خود خواست تا فرماندهی جنگ 
در تع��ز را برعهده بگیرند که این مس��اله با مخالفت 
عربستان روبه رو شد. استان تعز که به ساحل جنوب 
غربی یمن و تنگه باب المندب مش��رف اس��ت، طی 
هفته های اخیر شاهد عملیات ترور فرماندهان ارشد 
حزب االصالح در مرکز شهر تعز بوده است که به نظر 

می رسد طبق فرمان امارات صورت گرفته باشد. 
اختالفات رو به افزایش دو کشور که هر دو برای 
پنهان کردن آن تالش می کنند، نشان دهنده حجم 
مشکالت و میزان دشواری هایی است که پیش روی 

این عملیات و ائتالف تحت فرماندهی س��عودی آن 
قرار دارد. خبر دیگر آنکه درپی حمله نیروهای یمنی 
به مواضع نظامیان عربستان در نجران و جیزان چند 

تن از نظامیان این کشور به هالکت رسیدند. 
هواپیماه��ای عربس��تانی پس از این شکس��ت 
مواضع نیروهای یمنی در نجران را س��ه بار بمباران 
کردن��د. نیروهای ارت��ش و کمیته های مردمی یمن 
مواضع نظامیان عربس��تانی درگذرگاه علب در شهر 
عس��یر و اطراف آن را زیر آتش شدید توپخانه خود 

قرار دادند.
برخی منابع خبری مدعی شده اند ارتش پاکستان 
به مناطقی در جنوب عربستان سعودی نیروی نظامی 
اعزام کرده است. پایگاه میدل ایست آی بامداد دوشنبه 
به نقل از برخی منابع مدعی ش��ده ارتش پاکس��تان 
به مناطق مرزی در جنوب عربس��تان سعودی که در 
برابر حم��الت تالفی جویانه نیروه��ای انصاراهلل یمن 
آس��یب پذیر است نیروی نظامی اعزام کرده است. این 
منابع که اش��اره ای به نامش��ان نشده گفته اند که این 
تیپ در داخل مرز عربس��تان مس��تقر خواهند بود و 

مأموریتی در خارج از مرز این کشور نخواهند داشت.
ائتالفی از کشورهای عربی به رهبری عربستان 
س��عودی از فروردین ماه دو سال گذشته کشور فقیر 
یمن را هدف حمالت نظامی قرار داده اند. این حمالت 
به کش��ته ش��دن بیش از 10 هزار نفر منجر شده و 
یمن را در آستانه وقوح قحطی قرار داده است. اعزام 
نیروهای پاکستانی چند ماه بعد از سفر ژنرال »قمر 
جاوید باجوه«، رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان 

به عربستان سعودی صورت می گیرد.

ارت��ش س��وریه و نیروه��ای 
خط مقاومت در جنوب این کشور س����ر

واقع در استان درعا همچنان 
به عملیات خود علیه تروریس��ت ها ادامه می دهند و 

موفق شدند در دو محور پیشروی داشته باشند.
 نیروه��ای س��وری موف��ق ش��دند در ادام��ه 
بازپس گیری محله المنشیۀ واقع در غرب شهر درعا 
عملی��ات خود را از دو محور ش��رق خیابان االرذن و 
مسجد بالل حبشی آغاز کنند و موفق شدند بیش از 

نیمی از مناطق ذکر شده را آزاد کنند.
تع��دادی از تروریس��ت های جبه��ه النص��ره و 
تحریرالش��ام و س��ایر گروه های تروریس��تی در این 
منطقه کشته و زخمی شدند و سایر تروریست ها به 
سمت مناطق »االربعین و العباسیۀ« متواری شوند.

توپخانه ارتش و یگان موش��کی س��وریه با رصد 
دقی��ق تروریس��ت ها موفق ش��دند مراک��ز تجمع و 

مخفیگاههای تروریس��ت ه��ا را در میدان المصری، 
س��اختمان »البرید، مناط��ق العباس��یۀ و الکرک« 
و ج��اده ارتباط��ی محله های »الس��د_درعا بلد« را 
م��ورد ه��دف قرار دادند ک��ه در جری��ان آن حدود 
35 تروریس��ت کش��ته و زخمی ش��ده و تعدادی از 

خودروهای نظامی آنان نیز منهدم شد..
تروریس��تها بدلیل شکس��تهای پیاپی خود در 
غرب ش��هر درعا طی چند روز گذشته دهها خمپاره 
را به طرف مناطق مس��کونی ش��لیک کردند که در 
نتیج��ه این حم��الت تعدادی از اهال��ی این مناطق 

کشته و زخمی شده اند.
از روز دوم اس��فند ماه تروریس��تها عملیاتی را 
با ش��عار »الموت و ال المذلۀ« در جنوب ش��هر درعا 

با هدف اش��غال محله راهبردی المنشیۀ که اشراف 
کامل بر شهر و دروازه ورودی شهر از جنوب و غرب 

محسوب می گردد آغاز کردند.
الزم به ذکر اس��ت حمالت جنگنده های ائتالف 
تح��ت رهبری آمریکا در س��وریه به کش��ته ش��دن 
دست کم 22 غیرنظامی و زخمی شدن ده ها نفر دیگر 
منجر شده است. پایگاه »العربی الجدید« به نقل از یک 
 Raqqa is( گروه نزدیک به معارضان مسلح سوریه
Being Slaughtered Silent( گزارش داد حمله 
جنگنده های ائتالف آمریکایی در روستای »کسرات« 
واقع در جنوب شهر »رقه« به کشته شدن دست کم 
17 غیرنظامی که اکثر آنها زن و کودک بودند منجر 
شده است. 15 نفر هم در این حادثه زخمی شده اند. 

از س��وی دیگر رهبر حزب معارض »جبهه التغییر و 
التحریر« می گوید ک��ه آمریکا در پی اعمال نفوذ در 
س��وریه است و ابزار منطقه ای این کشور عربستان و 
ترکیه و ابزار داخلی آن نیروهای ُکرد سوری هستند. 
»فاتح جاموس« رهبر حزب معارض »جبهه التغییر 
و التحری��ر« )جبهه تغییر و آزادس��ازی( درباره نفوذ 

آمریکا در سوریه هشدار داد.
جاموس در گفت وگو با روزنامه »الوطن« اعالم 
کرد که ه��دف آمریکا از اعزام نی��رو و تجهیزات به 
شمال سوریه برای آزادسازی رقه، یک هدف سیاسی 
و اصلی اس��ت و این هدف چیزی جز اعمال نفوذ در 
س��وریه نیست. در این میان ارتش سوریه موفق شد 
ش��هرک حمیمه کبیره را از داعش در ش��رق حلب 

پس بگیرد.
خبر دیگر آنکه مشاور رسانه ای رئیس جمهوری 
س��وریه گفت ک��ه رئیس جمهور ترکی��ه اتباع ترک 

را در چارچ��وب ش��بکه  اروپای��ی  در کش��ورهای 
اخوان المسلمین سازماندهی می کند و خودش اداره 
ش��بکه اخوان را برعهده دارد و خ��ود را خلیفه آنها 
می داند. استاندار حمص می گوید توافق خروج افراد 
مسلح از الوعر این استان، در راستای تکمیل اجرای 
مرحله س��وم توافق مصالحه و استفاده از فرمان عفو 

ریاست جمهوری است.
الزم به ذکر اس��ت آمری��کا در هفته های اخیر 
با ادع��ای مبارزه با تروریس��م تح��رکات نظامی در 
خاک س��وریه صورت داده است در حالی که سوریه 
تاکید دارد این اقدام بدون هماهنگی با این کش��ور 
بوده و تج��اوز به خاک یک کش��ور تلقی می گردد. 
دونالدترام��پ ادعا دارد که به دنبال برقراری امنیت 
در منطقه و حمایت از شرکای منطقه ای خود است 
و خواستار تامین هزینه های مالی این اقدام از سوی 

کشورهای عربی شده است.

مسلمانان قربانی سربازان میانماری 
دیده بان حقوق بش��ر اعالم کرد که مقامات دولتی و 
سربازان میانمار، مسلمانان روهینگیا این کشور را قتل عام 

کرده و متهم به جنایت علیه حقوق بشر هستند.
ب��ه گ��زارش پایگاه اینترنت��ی دیده بان حقوق بش��ر، 
مس��لمانان روهینگیا اهل میانمار به دلیل حفظ جانشان 
از وطن خود فرار می کنند. س��ربازان میانمار هزاران خانه 
آن ها ) مسلمانان ( را سوزانده، تعداد زیادی را کشته اند و 
یا به آن ها تجاوز جنسی کرده اند. مقامات رسمی و نظامی 
میانم��ار این گزارش های دردناک را رد می کنند و آن ها را 
ساختگی می دانند و مسلمانان روهینگیا را متهم می کنند 

که خودشان خانه هایشان را می سوزانند.
گزارش های سازمان ملل حاکی از جنایت علیه حقوق 
بشر در ماه های اکتبر و نوامبر 2016 در کشور میانمار است. 
شاید تنها یک تحقیق بین المللی مستقل می تواند حقیقت 
را آش��کار س��ازد. این پایگاه اینترنتی در آخر از خوانندگان 
خود درخواست کرده تا حکومت های خود را متقاعد کرده 
تا در ش��ورای حقوق بش��ر س��ازمان ملل در ژنو، به دنبال 
شکل دهی تحقیقات در این زمینه باشند. الزم به ذکر است 
کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در برابر این همه کشتار 
و س��رکوب گری به دلیل منافع سیاسی که در قبال میانمار 

دارند سکوت کرده  و حتی به حمایت از آن پرداخته اند. 

عربستان: به نوشته اسپوتنیک، پادشاه عربستان در 
سفر به توکیو ضمن دیدار با نخست وزیر ژاپن توافقاتی برای 
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در عربستان و تنوع بخشی به 
مناسبات اقتصادی توافق کردند. مقامات ژاپن و عربستان 
سعودی در دیداری تصمیم گرفتند منطقه ویژه اقتصادی 
جدی��دی به راه بیندازند. براس��اس تواف��ق میان توکیو و 
ریاض، ژاپن منطقه ویژه اقتصادی جدیدی را در عربستان 
س��عودی به راه می اندازد و 30 پ��روژه همکاری میان دو 

کشور در آن انجام خواهد گرفت.

جمهوری آذربایجان: به گزارش آپا، اعضای باش��گاه 
صهیونیس��تی »برادری سالم - ش��الوم« آمریکا همچنین 
در جش��ن عید »پوریم« یهودیان ش��هرک یهودی نش��ین 
»قیرمیزی قصب��ه« جمهوری آذربایجان ش��رکت کردند. 
هیاتی از باش��گاه صهیونیس��تی »برادری س��الم - شالوم« 
آمریکا از مجتمع »بنای یادبود نسل کش��ی در شهر ُقوبا« و 
شهرک یهودی نشین »قیرمیزی قصبه« در شمال جمهوری 
آذربایج��ان بازدید کرد. در جریان ای��ن بازدید توضیحاتی 
درخصوص اینکه ساخت و افتتاح مجتمع »یادبود نسل کشی 
ُقوبا« از طرف بنیاد حیدرعلی اف در 18 سپتامبر سال 2013 

انجام گرفته است به بازدید کنندگان داده شد. 

نیجریه: نیروه��ای دولتی در نیجریه از آزادی 211 
غیرنظامی از اسارت گروه تکفیری »بوکو حرام« در شمال 
شرقی این کشور خبر دادند. پایگاه بانوراما الشرق األوسط 
به نقل از »س��انی عثمان« س��خنگوی نیروهای مس��لح 
نیجریه گزارش داد که نیروهای گردان 22 موفق ش��دند 
س��اکنان دو روس��تای »س��ینغال موری« و »مایا« را در 
یک عملی��ات آزاد کردند و در جری��ان این عملیات یک 
فرد مس��لح از اعضای بوکوحرام کش��ته شد و دو دستگاه 
کامیون و 18 خودروی شاسی بلند متعلق به یک سازمان 
امدادرس��انی که کمک های غذائی ب��ه آوارگان در منطقه 

»ماال مایا« ارائه می کرد، مصادره شد.

س�ومالى: یک عامل انتحاری با منفجر کردن کمربند 
انفج��اری خود در نزدیک��ی هتلی در موگادیش��و پایتخت 
س��ومالی، باعث قتل 6 نفر و زخمی شدن 4 نفر دیگر شد. 
شبکه اسکای نیوز به نقل از سرگرد »محمد حسین« با اعالم 
این خبر افزود که خودروهای امداد س��ریعا در مکان حادثه 
حاضر شدند. با وجود اینکه این گروه از مقرهای اصلی آن در 
جنوب و مرکز سومالی بیرون رانده شده است اما همچنان به 
اجرای حمالت خونین خود در سراسر کشور ادامه می دهد.

لبنان: به گزارش ایس��نا، میشل عون پس از سفرش 
به کشورهای عربی که از عربستان آغاز شد، طی روزهای 
آت��ی به رم م��ی رود تا ب��ا پ��اپ فرانس��یس در واتیکان 
دیدار کند. پیش بینی  می ش��ود که در س��فر میشل عون، 
رئیس جمهوری لبنان به واتیکان، اوضاع لبنان و تحوالت 
این کش��ور از زمان ریاس��ت جمهوری عون تشریح شود. 
منابع آگاه گفتند که تاریخ این س��فر پانزدهم و شانزدهم 
ماه میالدی جاری)25 و 26 اسفند( مشخص شده است.

جدال بر سر حیثیت
روابط میان ترکیه و اروپا دورانی پر فراز و نشیب را سپری 
کرده بگونه ای که گاه به س��طوح عال��ی و گاه به رویارویی و 
تقابل رس��یده است. بررس��ی مقطع کنونی این روابط نشان 
می دهد که طرفین به صف  آرایی در برابر یکدیگر روی آورده و 
شواهد امر بیانگر عدم تمایل طرفین برای خالی کردن میدان 

تا زمان خروج رقیب از صحنه کارزار است.
 مح��ور ظاهری این تنش ها برگرفت��ه از اقدامات ترکیه 
ب��رای برگزاری نشس��ت ها و تجمعات تبلیغات��ی برای آنچه 
همه پرسی تغییر قانون اساسی نامیده می شود و نیز مخالفت 

اروپا با این اقدامات اس��ت. اوج این تنش ها را نیز مناس��بات 
آلم��ان و هلند با ترکیه تش��کیل می ده��د چنانکه اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه این کش��ورها را به نق��ض آزادی بیان و 
نازیس��م متهم کرده اس��ت. با تمام این تفاسیر و با توجه به 
هزینه های س��نگینی که این تنش ه��ا برای طرفین دارد این 
سوال مطرح می شود که چرا طرفین بر ادامه این روند اصرار 

دارند و حاضر به عقب گرد نیستند؟ 
س��ران ترکیه این روزها یک هدف مهم برای خود تعریف 
کرده اند و آن س��وق دادن مردم به رای مثبت به همه پرس��ی 
تغییر قانون اساسی یا همان تبدیل نظام سیاسی از پارلمانی به 
ریاست جمهوری است. آمارها نشان می دهد که رای مخالفان 

بیش از موافقان این طرح اس��ت و این خود زمینه ساز تشدید 
تح��رک دولتمردان ترکیه برای تبلیغات گس��ترده در داخل و 
خارج برای جلب آرای مردمی ش��ده است. اکنون این سناریو 
مطرح اس��ت که اردوغان با رویکرد تقابلی به اروپا س��عی دارد 
فضایی احساس��ی را بر روند همه پرس��ی حاکم سازد تا ضمن 
بهانه جویی برای حذف مخالفان، آرای مردمی را کسب نماید. 

در نقط��ه مقابل اروپا نیز در حالی از نیات اردوغان برای 
ی��ک جانبه گرایی در راس قدرت آگاهند از یک س��و برآنند 
تا خواس��ته های خود بویژه در ح��وزه تعهدات ترکیه در باب 
نگه��داری از پناه جوی��ان راهی اروپا، را ب��ه ازای دادن مجوز 
تبلیغ��ات ب��ه اردوغان به آن��کارا تحمیل نمایند و از س��وی 

دیگر برآنند تا با ایس��تادگی در برابر فشارهای ترکیه خود را 
ساختاری منسجم و مقتدر نشان دهند. 

به عبارتی دیگر آنچه اکنون میان ترکیه و اروپا در جریان 
است رویارویی برای بقا است بگونه ای که هر کدام تالش دارد 
ت��ا قدرت خود را به افکار عمومی نش��ان دهد. طرفین بر این 
عقیده اند که هر گام عقب نش��ینی در براب��ر دیگری یعنی از 
دست دادن موقعیت و حیثیت داخلی و جهانی و لذا حاضر به 
هیچ گونه عقبگردی از مواضع خود نیستند. امری که موجب 
می ش��ود تا همچنان تنش ها میان طرفین ادامه داشته باشد 
و هر کدام برآن باش��ند تا از تمام ابزارها و امکانات خود برای 

فشار بر رقیب بهره گیرند. 

دیده بان حقوق بشر سازمان ملل اذعان کرد

عربستان مسئول فاجعه انسانی یمن

درعا زیر چتر عملیات ارتش سوریه


