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دورى از باطل و سوار شدن بر مركب جّديت.
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گلفنيوز
هشدارسازمانمللدرباره

وقوعقحطىدریمن
"ارثارين كازين" مدير اجرايی 
برنامه جهانی غذاى سازمان ملل 
متحد هشدار داد كه خطر قحطی 
و گرس��نگی ميليون ه��ا نف��ر را 
در يمن تهدي��د می كند. وى در 
كنفران��س مطبوعات��ی خ��ود در 
ش��هر امان پايتخ��ت اردن افزود: 
انبارهاى كنونی م��واد غذايی ما 
در يمن براى نها حدود س��ه ماه 
كفايت می كند و غذاى كافی براى 
براى تضمين ع��دم جلوگيرى از 
وقوع قحطی و گرس��نگی نداريم. 
س��ازمان خواروبار و كش��اورزى 

سازمان ملل ماه گذشته اعالم كرد كه براساس ارزيابی ها، ذخيره گندم در 
يمن ماه جارى ميالدى پايان خواهد يافت.

تأکيدعلمایبحرینىبرحمایتازشيخعيسىقاسم
علماى بحرين با صدور بيانيه اى بر ضرورت حمايت از ش��يخ عيس��ی 
احمد قاس��م، روحانی برجستۀ شيعۀ اين كشور، به عنوان »تکليف شرعی« 
تأكيد كردند. در اين بيانيه آمده است: »اين ملت مقاوم و ثابت قدم قادرند 
هميش��ه و حتی در س��خت ترين اوضاع و پيچيده ترين ش��رايط، وضعيت 
را اداره كنن��د... آنچ��ان كه در برابر ارادۀ آن ها از ابزار خش��ونت اس��تفاده 
می شود.« اين بيانيه می افزايد: »شما در مقابل نظام ترسويی قرار داريد كه 

در مقابل روحيۀ شما به لرزه افتاده است.«

نيویورکتایمز
مذاکرات»آستانه3«آغاز

شد
مذاك��رات  از  دور  س��ومين 
آس��تانه با هدف كمک به تسريع 
روند حل و فصل بحران س��وريه 
سه ش��نبه با ديدار دوجانبه بين 
هيات ه��اى نمايندگی روس��يه و 
س��ازمان ملل، آغاز ش��د. رياست 
در  روس��يه  نمايندگ��ی  هي��ات 
مذاكرات آس��تانه ۳ را »الکساندر 
الورنتي��ف« برعهده دارد. گفتنی 
است كه هيات هاى سوريه، ايران 
و تركي��ه نيز در ح��ال حاضر در 
قزاقس��تان-  پايتخت   - آس��تانه 
حضور دارند. براساس اعالم وزير 

خارجه قزاقس��تان، مذاكرات آس��تانه ۳ در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه 
هفته جارى )۲۴ و ۲۵ اسفند ماه( در اين شهر برگزار می شود.

افزایشتنشهاميانترکيهوهلند
ب��ا ادام��ۀ تنش ها ميان تركي��ه و هلند، آنکارا دوش��نبه اعالم كرد كه 
س��فير هلند نمی تواند وارد تركيه شود و تمام مذاكرات سياسی سطح باال 
با اين كشور تعليق می شود. نعمان كورتولموش، معاون نخست وزير تركيه، 
ب��ا اعالم اي��ن خبر افزود: »ما دقيق��اً همان كارى را می كني��م كه آن ها با 
م��ا كردند. به هواپيم��اى حامل مقام هاى هلندى اجازۀ ف��رود در آنکارا را 
نخواهيم داد و هواپيماهاى آن ها اجازۀ استفاده از آسمان تركيه را ندارند.« 

اردوغان هلند را به كشتار سربرنيتسا متهم كرده است.

ژاپنتایمز
دليلجوبایدنبرایحضور
درانتخاباتریاستجمهوری

مع��اون رئيس جمهور س��ابق 
آمري��کا از اكن��ون ب��راى حض��ور 
در رقابت ه��اى انتخابات رياس��ت 
جمهورى سال ۲0۲0 خيز برداشته 
اس��ت. »ج��و باي��دن« در اولي��ن 
س��خنرانی خود پس از ترک كاخ 
س��فيد اظهار كرده است: "دوست 
دارم رئيس جمهورى باش��م كه به 
سرطان پايان می دهد. دليل اصلی 
من در مخالفت با پيش��نهاد اوباما 
براى وارد شدن در انتخابات رياست 
جمهورى س��ال گذشته آن بود كه 
پس از مرگ فرزندم هيچ انگيزه اى 

براى رئيس جمهور ش��دن نداشتم. تنها موضوعی كه امکان همکارى گسترده 
دموكرات ها و جمهورى خواهان در مورد آن وجود دارد مبارزه با سرطان است."

استقرارپهپادهایتهاجمىامریکادرکرۀجنوبى
ي��گان نيروهاى امريکايی مس��تقر در كرۀ جنوبی اع��الم كرد: »ارتش 
امريکا بعد از هماهنگی با نيروهاى مسلح كرۀ جنوبی و نيروى هوايی امريکا، 
فرايند اس��تقرار دائم پهپادهاى مدل عقاب خاكسترى را در فرودگاه نظامی 
گانس��ان... آغاز كرده است.« كريستوفر بوش، سخنگوى نيروهاى امريکايی 
مستقر در كرۀ جنوبی، خاطر نشان كرد استقرار اين پهپادها بخشی از يک 
برنامه گس��ترده براى تقويت تمامی يگان هاى ارتش امريکاس��ت. آمريکا با 

كره شمالی هراسی به دنبال افزايش حضور نظامی در شرق آسياست.

واشنگتنپست
افزای�شهزینههاینظامى

ناتودرسال۲۰۱6
آمارهاى ناتو نش��ان می دهد 
كش��ورهاى  نظامی  هزينه ه��اى 
اروپاي��ی عض��و اين س��ازمان در 
سال ۲016 براى نخستين بار در 
7 سال گذشته با افزايش روبه رو 
ش��ده ولی همچن��ان پايين تر از 
س��طح انتظار دونالد ترامپ بوده 
اس��ت. دونالد ترامپ با منس��وخ 
دانستن س��ازمان ناتو در جريان 
رياس��ت  انتخاب��ات  رقابت ه��اى 
جمهورى، موجب نگرانی ش��ديد 
كش��ورهاى عض��و اين س��ازمان 
نظامی ش��ده اس��ت. وى هرگونه 

حمايت آمريکا از ائتالف ناتو را مشروط به افزايش هزينه هاى نظامی كليه 
كشورهاى عضو كرده است.

لندن:همهپرسىدوماسکاتلندتفرقهانگيزخواهدبود
سخنگوى ترزا می،  نخس��ت وزير بريتانيا با انتشار بيانيه اى در واكنش 
به درخواس��ت وزير اول اسکاتلند براى برگزارى همه پرسی دوم استقالل از 
پادش��اهی متحد، تاكيد كرد: برگزارى همه پرسی دوم، تفرقه انگيز خواهد 
بود و موجب ايجاد نااطمينانی بزرگی در اقتصاد خواهد ش��د. وى در ادامه 
افزود: تنها كمی بيش از دو س��ال قبل مردم اس��کاتلند به طور قاطعانه به 
ادامه حضور در پادشاهی متحد راى دادند. شواهد به روشنی نشان می دهد 

كه اكثر مردم اسکاتلند حواستار برگزارى همه پرسی دوم نيستند.

ذرهبین

نیمچهگزارش

تقالهایتبليغاتى
عربس��تان كه روي��اى كش��ور اول منطقه ب��ودن را در 
توهم��ات خود حف��ظ ك��رده در هفته هاى اخي��ر تحركات 
ديپلماتيک قابل تاملی داش��ته اس��ت. بعد از س��فر ناگهانی 
الجبير وزير خارجه س��عودى بعد از 1۴ سال به عراق، ملک 
سلمان پادشاه س��عودى در سفرى دوره اى راهی شرق آسيا 
ش��د تا از مالزى، اندونزى، مالديو، برونئی، ژاپن ديدار داشته 
باش��د، بن سلمان وزير جنگ س��عودى به آمريکا سفر كرده 
است در حالی كه همزمان منابع خبرى از طرح هاى سعودى 
براى جلب رضايت پاكس��تان مبنی بر اعزام نيرو به مرزهاى 
يم��ن نيزخب��ر داده اند. برخی خبرها حاكی از آن اس��ت كه 

دولت عربس��تان براى راحيل ش��ريف فرمانده س��ابق ارتش 
پاكستان و خانواده اش مجوز اقامت ۳ ساله صادر كرد تا وى 
فرماندهی آنچه ائتالف اسالمی سعودى ناميده شده را پذيرا 
باش��د. در كنار اين موارد انتش��ار اخبارى ب��ه نقل از الجبير 
وزير خارجه س��عودى مبنی بر ائتالف آمريکايی- سعودى و 

صهيونيستی عليه ايران در جاى خود جاى تامل دارد. 
حال اين س��وال مطرح می شود كه سعودى در لواى اين 
اقدامات چه اهدافی را دنبال می كند و آيا رفتارهاى سعودى 
نشانگر موقعيت برتر منطقه اى آن است يا حقايق ديگرى در 

وراى آن نهفته است؟ 
براى پاس��خ ب��ه اين پرس��ش ارزيابی وضعي��ت داخلی و 
منطقه اى س��عودى امرى قابل توجه اس��ت. براساس آمارهاى 

منتشره سعودى در عرصه داخلی در كنار گرفتار بودن در جنگ 
ق��درت در وضعيت نامطلوب اقتصادى ق��رار دارد لذا به دنبال 
جذب سرمايه هاى كشورهاى شرق آسيا و غرب است. اين امر از 
آن جهت براى سعودى اهميت دارد كه مسئول طرح ۲0۳0 يا 
همان اقتصاد بلندمدت سعودى با بن سلمان فرزند پادشاه است. 
او با اين تحركات به ظاهر اقتصادى به دنبال موفق نشان دادن 
سياست هاى اقتصادى بن سلمان است تا از آن به عنوان ابزارى 

حذف نايف وليعهد و رساندن فرزندش به قدرت بهره گيرد. 
در تح��والت منطقه اى ني��ز س��عودى در حالی پس از 
6 س��ال حضور نظامی در بحرين نتوانس��ته مقاومت انقالب 
مردمی را بش��کند كه تجاوز اين كش��ور به يمن نيز دومين 
سال خود را س��پرى می كند. اين شکست ها در كنار ناتوانی 

در حماي��ت از تروريس��م در عراق و س��وريه شکس��ت هاى 
سنگينی را بر سعودى تحميل كرده است. 

در همي��ن حال در حوزه فلس��طين و روند س��ازش نيز 
سعودى نتوانس��ته مذاكرات را به سمت سازش فلسطينی ها 
با صهيونيس��ت ها س��وق دهد. در حوزه روابط نيز مناسبات 
س��عودى با كش��ورهاى عربی از جمله عمان، كويت، مصر و 
اردن در وضعيت نامطلوبی قرار گرفته اس��ت. با توجه به اين 
شرايط سعودى با زنجيره اى از تحركات ديپلماتيک تبليغاتی 
همراه با رش��وه هاى كالن اقتصادى از يک سو به دنبال جلب 
حاميانی براى ادامه كش��تارهايش در يمن و بحرين است و 
از س��وى ديگر با سوق دادن افکار عمومی به حاشيه ها طرح 

پنهان سازى شکست هايش را دنبال می كند. 

اروپا همچنان مقابل ترکیه 
در ادامه مقابله اروپا با تركيه، صدراعظم اتريش اعالم 
كرد اين كشور نيز همانند هلند اجازه ورود سياستمداران 
تركيه اى به اين كش��ور براى تبليغات سياسی در حمايت 

از همه پرسی آتی در تركيه را نخواهد داد.
»كريس��تين كرن« صدراعظ��م اتريش اعالم كرد كه 
تالش خواهد كرد تا مانع از تبليغات سياسی وزراى تركيه  
در حماي��ت از برگزارى همه پرس��ی اين كش��ور در ميان 
اتباع تركيه كه در اتريش مقيم هس��تند، شود. اين اقدام 
دولت اتريش پ��س از آن صورت می گيرد كه هلند اعالم 
كرد اجازه تبليغات سياس��ی وزير خارجه تركيه در هلند 
را نخواه��د داد و مانع از ورود هواپيماى حامل وى به اين 
كش��ور شد. مقامات تركيه در ادامه تنش ها با هلند اعالم 
كردند كه روابط سياس��ی در س��طح عاليرتبه خود با اين 
كشور را به حالت تعليق درآورده و آسمان خود را به روى 

ديپلمات هاى هلند بسته اند. 
جال��ب توجه آنکه تركيه عدم برگزارى نشس��ت هاى 
تبليغاتی خ��ود در اروپا را نقض آزادى بيان عنوان می كند 
ك��ه در اقدامی قابل تامل دادگاه كيفرى تركيه با انتش��ار 
بيانيه اى اعالم كرد، اظهارات رهبر حزب دموكراتيک خلق 
اين كشور كه منجر به بازداشت وى شده فراتر از مرزهاى 
آزادى بيان بوده اس��ت. در بيانيه اين دادگاه آمده اس��ت: 
چنين توصيفی از اقدامات و سياست هاى دولت كه بازتاب 
خواس��ته م��ردم از طريق يک انتخابات بوده بس��يار فراتر 
از مرزه��اى آزادى بيان و حوزه انتقادات پارلمانی اس��ت. 
بايد تاكيد ش��ود كه آزادى بيان مساله اى نامحدود نيست. 
رئيس جمه��ور تركيه با بيان اينکه درک هلند از اخالق را 
به دست داشتن در قتل عام سربرنيتسا می شناسند از اين 

كشور خواست به آنکارا درس تمدن ندهد.

مصر: به گزارش ايرنا، سرگئی الوروف وزير امور خارجه 
روس��يه ادعاى برخی رس��انه هاى غربی مبنی بر اس��تقرار 
نيروهاى اين كش��ور در مرز مصر با ليب��ی را تکذيب كرد. 
رس��انه هاى خارجی مدعی ش��ده اند كه گروهی متشکل از 
بيش از ۲0 نيروى روسی در يک منطقه مرزى مصر مستقر 
شده و پهپادهايی روسی هم مشاهده شده است. وى افزود: 

از منابع ديگرى خبرى در اين مورد نشنيده ام.

ليبى:به گزارش فارس، سخنگوى نيروهاى ويژه وابسته 
به ارتش ليبی اع��الم كرد كه كنترل چند پايگاه جديد در 
شهر بنغازى را به دست گرفته اند. سرهنگ »ميلود الزوى« 
س��خنگوى نيروهاى ويژه وابس��ته به ارتش ليبی گفت كه 
چند پايگاه جديد تحت س��يطره گروه هاى تروريستی واقع 
در بوصنيب و روستاى المجاريس در منطقه قنفوده در غرب 

شهر بنغازى به تصرف اين نيروها درآمد.

عراق:به گزارش ايس��نا، منابع ك��رد اعالم كردند كه 
تروريست هاى داعش از گازهاى سمی عليه نيروهاى دولتی 
عراق در غرب موصل استفاده كرده اند. منابع كرد می گويند 
تروريس��ت ها روز دوش��نبه نيروهاى ارتش ع��راق در محله 
باب الطوب در غرب موصل را با خمپاره هاى حاوى گاز سمی 
آبی رنگی هدف قرار داده اند. يک فايل ويديويی نيز در اين باره 
منتشر شده كه در آن نشان داده شده سربازان و خبرنگاران 

با اين گاز مسموم شده اند و به شدت سرفه می كنند.

آمری�کا: دونال��د ترامپ  رئيس جمه��ورى آمريکا به 
س��ازمان اطالعات مركزى اين كش��ور )س��يا( اختيارات 
محرمان��ه جدي��دى داده ت��ا حمالت��ی را با اس��تفاده از 
هواپيماهاى بدون سرنش��ين عليه مظنونين به مشاركت 
در اقدامات تروريس��تی انجام دهد. روزنامه »وال استريت 
ژورنال« با اعالم اين خبر به نقل از برخی مقامات آمريکايی 
نوش��ت، اين اقدام دولت ترامپ در حقيقت تغيير سياست 
دولت باراک اوباما رئيس جمهورى سابق آمريکا در محدود 

كردن نقش شبه نظامی اين سازمان اطالعاتی است.

کرهش�مالى:براس��اس گزارش »رويت��رز«، »احمد 
زاهد حميدى« معاون نخست وزير مالزى اعالم كرد جسد 
»كيم جونگ نام« برادر رهبر كره ش��مالی براى نگهدارى 
بهتر »موميايی« ش��ده اس��ت. حمي��دى در ادامه گفت: 
حدود ۵0 تن از تبعه هاى كره ش��مالی كه مجوز كار آنها 
در ايالت »س��اراواک« مالزى تمام ش��ده، به پيونگ يانگ 
فرس��تاده خواهند ش��د. كيم جونگ ن��ام در 1۳ فوريه با 
پاشيدن گاز اعصاب »وى ايکس« بر روى صورت او توسط 

دو زن و در فرودگاه مالزى ترور شد.

دادگاه بحري��ن كه ق��رار بود 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
ديروز درباره آيت اهلل عيس��ی 
قاس��م رهبر معن��وى انقالب 
بحرين حکم صادر كند، به دليل هراس از ايستادگی 
و حمايت مردم از ايش��ان، صدور حکم درباره وى را 

به 7 ماه می )17 اريبهشت( موكول كرد.
 دولت بحرين بار ديگر تحت فشار افکار عمومی 
اين كش��ور مجبور به عقب نش��ينی ش��د و محاكمه 
آيت اهلل عيسی قاسم را به تعويق انداخت. اين دومين 
بار است كه دادگاه بحرين صدور حکم درباره آيت اهلل 
عيس��ی قاس��م را به تعويق می اندازد. مردم بحرين 
در نقاط مختلف كش��ور با برگ��زارى تظاهرات هاى 
گس��ترده، حمايت خود از آيت اهلل عيسی قاسم را تا 
پاى جان اعالم كردند. حضور مردم به قدرى پررنگ 

بود كه دولت وضعيت فوق العاده اعالم كرد. 
ساكنان ش��هرک باربار، سار، كرزكان، المعامير، 
الس��نابس، النويدرات، النبيه صالح، السهله شمالی، 
بورى و الس��هله جنوبی با برگزارى تظاهراتی تحت 
عنوان »لبي��ک يا فقيه« مخالفت خ��ود با محاكمه 
آيت اهلل عيس��ی قاس��م و ه��ر گونه تع��رض به وى 
را اع��الم كردن��د. تظاهرات كنن��دگان با س��ر دادن 
ش��عارهايی به دولت بحرين درب��اره هرگونه تعرض 
به آيت اهلل عيس��ی قاسم هش��دار دادند. در شهرک 

المقش��ع نيز م��ردم كفن پوش ب��ه خيابان ها آمده و 
حمايت خود از آيت اهلل عيس��ی قاس��م تا پاى جان 

را اعالم كردند.
در منطقه محاصره ش��ده الدراز محل س��کونت 
آيت اهلل عيسی قاسم نيز تظاهرات گسترده اى برگزار 
ش��د و تحصن كنندگان در ميدان الف��داء در مقابل 
منزل آيت اهلل نيز در حاليکه كفن پوشيده بودند نماز 
را به جا آوردند. درمنطقه محاصره شده الدراز محل 
سکونت شيخ عيسی قاسم نيز تظاهرات گسترده اى 
برگزار ش��د و تحصن  كنن��دگان در مي��دان الفداء 
درمقابل منزل آيت اهلل نيز درحاليکه كفن پوش��يده 

بودند نمازجماعت مغرب و عشاء را به جا آوردند. 
رژيم آل خليفه شيخ عيسی قاسم قرار بود رهبر 
ش��يعيان بحرين را به اتهام واهی پولش��وئی ديروز 

محاكمه كند. 
در النبي��ه صال��ح جوانان انقالب��ی با آتش زدن 
سطل هاى زباله و الس��تيک هاى خودرو خشم خود 
از محاكمه ش��يخ عيسی قاس��م را اعالم كردند. در 
المعامير نيز مردم به مناسبت سالروز اشغال بحرين 
توس��ط عربستان سعودى و به نش��انه دفاع از شيخ 
عيس��ی قاس��م به خيابان ها آمده و درحال برگزارى 

تظاهرات خشم هستند.
الزم ذكر است 1۴ مارس سال ۲011 نيروهاى 

موس��وم به »س��پر جزيره« به بهانه دف��اع از منافع 
استراتژيک بحرين به درخواست پادشاه اين كشور و 
با هدف حقيقی سركوب انقالب مردمی وارد بحرين 
شدند. هرگونه تغيير اجتماعی در بحرين، بسرعت به 
شرق عربستان منتقل می شود. به همين دليل قبل 

از آنکه آل خليفه از اعتراضات نگران ش��ود، آل سعود 
در عربستان دستپاچه شد.

رياض ك��ه دنبال فرصت براى س��ركوب انقالب 
مردمی بحرين بود، از بحرين خواس��ت كه به صورت 
رس��می از عربستان درخواس��ت كمک كند. بنابراين 

آل س��عود به بهانه درخواست پادشاه بحرين مزدوران 
خود را وارد خاک اين كش��ور كرد ك��ه از همان بدو 
ورود ش��روع به قتل و كش��تار ش��هروندان بحرينی 
معترض به سياست هاى آل خليفه كردند. 1۴ مارس 
س��ال ۲011 با ش��دت گرفتن انق��الب مردمی عليه 
آل خليف��ه همزمان با بيدارى اس��المی در تعدادى از 
كش��ورهاى عربی از جمله مصر، تونس، ليبی و يمن 
كه به س��رنگونی رژيم هاى ديکتاتورى اين كش��ورها 
منجر ش��د، ش��اه بحرين نيز از ترس پيروزى انقالب 
مردم خواستار ورود نيروهاى سپر جزيره به اين كشور 
ش��د و عربستان س��عودى نيز از اين فرصت استفاده 
كرده و به بهانه دفاع از منافع اس��تراتژيک بحرين بنا 
به درخواست پادشاه اين كشور مزدوران خود را وارد 
خاک بحرين كرد. نيروهاى نظامی عربستان به محض 
ورود به بحرين با حمله به مردم اين كشور ده ها تن از 

شهروندان بحرينی را كشته و مجروح نمودند.
اي��ن نيروه��ا هنوز در بحرين مس��تقر هس��تند 
و همچن��ان اعتراض ه��اى مدن��ی مردم را س��ركوب 
می كنند. به رغم تمام اين تحركات س��عودى و رژيم 
بحرين همچنان در برابر ايس��تادگی مردم ناتوان بوده 
و نتوانس��ته اند مبارزات انقالبی مردم را متوقف كنند. 
كشورهاى غربی بويژه انگليس و آمريکا نيز حمايت هاى 

همه جانبه اى از سركوب گرى آل خليفه داشته اند. 

دادگاهآیتاهللعيسىقاسمبهتعویقافتاد

عقب گرد آل خلیفه در برابر حمایت مردم از مرجعیت

جنایاتسعودیهمچنانقربانىمىگيرد

آمارهولناکیونيسف
ازکودکانمعلولیمنى

كودكان  از  صندوق حماي��ت 
س��ازمان ملل از جان باختن حق�وقبش�ر

و  ك��ودک   1۵۴6 دس��ت كم 
معلول شدن ۲۴۵0 كودک ديگر در يمن خبر داد.

صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل يونيسف 
در جديدترين گزارش خود آورده است: از زمان حمله 
ائتالف تحت فرماندهی سعودى به يمن در ماه مارس 

سال ۲01۵ ميالدى، دس��تکم 1۵۴6 كودک يمنی 
جان خود را از دس��ت داده اند. اين گزارش مربوط به 
بازده زمانی ماه مارس س��ال ۲01۵ ميالدى تا دهم 

مارس جارى )۲017 ميالدى( است. 
صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل تصريح 
ك��رد: در اين بازده زمانی، دس��ت كم 1۵۴6 كودک 
جان باخت��ه و ۲۴۵0 كودک ديگ��ر دچار معلوليت 
در يمن ش��ده اند كه 10۲۲ نفر از آنها پس��ر و ۴78 
نفر از آنها دختر هس��تند و جنسيت ۴6 كودک نيز 
مشخص نش��ده است. براس��اس اين گزارش، ۲1۲ 
حمله ب��ه مدارس و 9۵ حمله به بيمارس��تان ها در 
اين برهه زمانی صورت گرفته اس��ت. مراكز درمانی 
سازمان پزشکان بدون مرز در يمن نيز از حمالت در 

امان نمانده است. اين گزارش شمار جان باخته گان 
حمله ائتالف تحت فرماندهی س��عودى ها به يمن را 
7700 نفر و ش��مار زخمی ه��ا را ۴۲۵۵0 نفر اعالم 
كرده است. يمن از نزديک به سه سال پيش تاكنون 
شاهد حمله ائتالف تحت فرماندهی عربستان است.

اين كش��ور هم اكنون با بحران انسانی شديدى 
روبه رو اس��ت و س��ازمان ملل درب��اره وقوع قحطی 
ب��ه خاطر ت��داوم محاصره ائتالف تح��ت فرماندهی 
س��عودى عليه يمن هشدار داده است. جنگنده هاى 
ائت��الف س��عودى بار ديگر ش��هر صعده يم��ن را با 
بمب هاى غيرقانونی خوشه اى خود هدف حمله قرار 
دادند. منابع يمنی اعالم كردند: جنگنده هاى ائتالف 
عربی به س��ركردگی عربس��تان س��عودى بار ديگر 

محله هاى مس��کونی شهر صعده يمن را با بمب هاى 
خوشه اى هدف قرار دادند. ائتالف نظامی سعودى ها 
با بمب هاى خوشه اى محله هاى "ريمی" و "خميس" 
ش��هر صعده را هدف قرار داده كه به زخمی ش��دن 

شمارى از غيرنظاميان منجر شد.
در اين ميان دولت عربستان براى راحيل شريف 
فرمانده س��ابق ارتش پاكس��تان و خانواده اش مجوز 
اقامت ۳ س��اله صادر كرد. ظرف 10 س��ال گذشته 
راحيل ش��ريف نخستين پاكس��تانی است كه اقامت 
۳ س��اله براى وى صادر شده اس��ت. ائتالف نظامی 
عربس��تان در 1۵ دس��امبر ۲01۵ توس��ط »محمد 
بن س��لمان الس��عود« وزير دفاع اين كشور تشکيل 
ش��د. خبر ديگر آنکه نخست وزير پاكستان در ديدار 

معاون نخست وزير و وزير امور خارجه يمن، از كمک 
يک ميليون دالرى اسالم آباد به يمن خبر داد. 

"عبدالمال��ک عبدالجلي��ل المخالف��ی" معاون 
نخس��ت وزير يم��ن ديروز ب��ا "محمد نواز ش��ريف" 
نخست وزير پاكس��تان و روز دوشنبه نيز با "ممنون 
حس��ين" رئيس جمهورى و "س��رتاج عزيز" مشاور 
نخس��ت وزير پاكس��تان در ام��ور خارج��ی مالقات 
ك��رد. هديه يک ميليون دالرى اين كش��ور به يمن، 
در قالب "كمک هاى انس��ان دوس��تانه ب��راى مردم 
جنگ زده يمن" پرداخت ش��ده است. نواز شريف در 
ديدار خود با معاون نخست وزير يمن گفت: پاكستان 
و يمن بطور سنتی و تاريخی از روابط ويژه براساس 

اعتماد، دوستی و همکارى برخوردارند.

در اقدام��ی براى حذف فلس��طين و اجراى 
خط رژي��م س����ر خارج��ه  وزارت  س��ازش،  رون��د 

صهيونيستی در طرحی تبليغاتی و مشکوک 
از خبرنگاران عرب براى ديدار از س��رزمين اشغالی دعوت كرده و 
خبرنگارانی از مغرب، تونس و الجزاير نيز در پاس��خ به اين دعوت 

از سرزمين اشغالی ديدار كردند.
 پايگاه هاى خبرى وابسته به رژيم صهيونيستی تمام سعی خود 
را براى جذب اتباع كشورهاى عربی براى بازديد از سرزمين اشغالی 
به خصوص افراد فرهيخته و روشنفکر می كند تا اين رژيم اشغالگر 
را حام��ی صلح و مخالف آنچه كه درباره اين رژيم در افکار عمومی 
جهان وجود دارد، نش��ان دهد. وزارت خارجه رژيم صهيونيس��تی 
عالوه بر اعالم خبر حضور خبرنگاران كشورهاى عربی در سرزمين 
اشغالی، تصاويرى از اين خبرنگاران در سرزمين اشغالی را در صفحه 

اجتماعی توييترى اين وزارتخانه منتشر كرده است. 
روزنام��ه راى اليوم اف��زود: رژيم صهيونيس��تی تمامی تالش 
خود را براى به راه انداختن جنگ روانی به كار بس��ته و دس��تگاه 
امنيتی اين رژيم براى پيش��برد اين هدف شمار زيادى از افراد را 
جذب كرده و تنها يگان 8۲00 وابس��ته به بخش اطالعات نظامی 

ارتش اين رژيم يکی از پيش��رفته ترين بخش هاى الکترونيک اين 
رژيم اس��ت كه هزاران نفر از نخبه هاى رژيم صهيونيس��تی به آن 
پيوسته اند و در جهت حمله بر ضد كشورهاى عربی يا دفاع از اين 

رژيم در برابر حمالت سابيرى و الکترونيک فعاليت می كنند. 
خبر ديگر از فلسطين آنکه حماس در واكنش به انتشار برخی 
اخبار كذب اعالم كرد تشکيالت خودگردان با اين اقدامات تالش 
می كن��د افکار عمومی را از اقدامات س��ركوبگرانه ملت، منحرف و 
چهره مقاومت را تخريب كند. صدها فلسطينی با برگزارى تظاهرات 
گس��ترده در كرانه باخترى، خواس��تار بركنارى رئيس تشکيالت 

خودگردان فلسطين و نيز پايان هماهنگی امنيتی شدند. 
تظاهرات كنندگان به سياس��ت هماهنگی امنيتی تشکيالت 
خودگ��ردان ب��ا رژيم صهيونيس��تی اعتراض كردند و خواس��تار 
توق��ف آن و ني��ز توقف تعقيب اعضاى وابس��ته ب��ه مقاومت در 
كرانه باخترى ش��دند. خب��ر ديگر آنکه »جيس��ون گرينبالت« 
نماينده ويژه رئيس جمهور آمريکا وارد فلسطين اشغالی شد و با 
»بنيامين نتانياهو« نخست وزير رژيم صهيونيستی ديدار و درباره 
مس��ائل مختلف منطقه از جمله شهرک سازى ها و فرايند سازش 

با اعراب گفت وگو كرد. 

دور جديد مذاكرات اس��تانه ب��راى راهکار 
سورى - س��ورى در حالی آغاز به كار كرد غ�ربآس�يا

كه معارضه وابس��ته به خارج با عدم حضور 
در نشست و نيز انجام حمالت تروريستی براى شکست مذاكرات 

اقدام كرده اند. 
سرگئی الوروف وزير امور خارجه روسيه اعالم كرد، داليلی كه 
معارضان مسلح سوريه براى عدم حضور در مذاكرات آستانه قانع كننده 
نيست. وى تأكيد كرد: موضع معارضان سوريه درباره نشست آستانه 
غيرقابل انتظار بود. ما در حال بررسی اين موضوع هستيم. وى ادامه 
داد، وزارت دفاع اين كش��ور در حال اس��تفاده از كانال هاى خود در 
تركيه براى برقرارى تماس با سران نظامی معارضان سوريه است كه 

از حضور در مذاكرات آستانه خوددارى كرده اند.
»محمد علوش« رئيس هيأت مذاكره كننده معارضان سوريه 
اعالم كرده بود كه ش��رايط الزم براى شركت در مذاكرات آستانه 
محقق نشده است به همين دليل گروه هاى مسلح سوريه در اين 

مذاكرات حاضر نخواهند شد.
گروه تروريس��تی موسوم به ارتش آزاد نيز مدعی شده بودند 
كه دولت س��وريه به تعهدات خود در توافق منطقه »الوعر« شهر 

حم��ص عمل نکرده و اي��ن گروه به همين عل��ت در دور بعدى 
مذاكرات آستانه ش��ركت نخواهد كرد. اسامه ابوزايد« سخنگوى 

معارضان اعالم كرد قصد ندارند در اين مذاكرات شركت كنند.
رئيس هيئت نمايندگان دولت سوريه، عدم حضور گروه هاى 
معارض مس��لح در مذاكرات آس��تانه را كم اهميت خواند. بش��ار 
جعفرى رئي��س هيئت نماين��دگان دولت س��وريه در مذاكرات 
آستانه با كم اهميت خواندن عدم حضور گروه هاى معارض مسلح 
در اين مذاكرات گفت: ما براى ديدار با روس��يه و ايران به عنوان 
كشورهاى ضامن به اينجا آمده ايم. وى در جمع خبرنگاران گفت: 
ما اساس��ا براى ديدار با هيئت گروه هاى معارض مسلح نيامده ايم 
و عدم حضور گروه هاى معارض مس��لح در اي��ن مذاكرات، اصال 
براى ما مهم نيس��ت. از ديروز دور س��وم مذاكرات صلح س��وريه 
دقايقی پيش با حضور گروه هاى مخالف و موافق دولت سوريه در 

»آستانه« پايتخت قزاقستان آغاز شد. 
خبر ديگر آنکه وزارت دفاع آمريکا با بيان اين كه واش��نگتن 
از عمليات هاى نظامی روس��يه در شهر منبج سوريه مطلع است 
اع��الم كرد: هماهنگی ها ميان روس��يه و آمري��کا ادامه دارد، اما 

ارتباط ها ميان دو طرف چندان جدى نيست. 

طراحىجدیدصهيونيستهاعليهفلسطين خرابکاریسياسى-امنيتىمعارضهعليهآستانه


