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به دوستى كه به عهد خود وفا نمىكند اعتماد نكن.
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ژنوچگونهمىشود
 فرامرز اصغری

س��وریه همچنان یكى از اصلى ترین كانون تحوالت جهانى 
اس��ت كه به اذعان بس��یاری از تحلیلگران سرنوشت این كشور 
بر كل سرنوشت جهان تاثیرگذار خواهد بود. در كنار ادامه روند 
مبارزه ارتش و متحدان س��وریه یک اصل مهم در حوزه سیاسى 
مشاهده مى شود و آن برگزار شدن دور ششم مذاكرات ژنو است. 
مذاكراتى كه محور آن را رسیدن به راهبرد سیاسى با محوریت 
سوری - سوری تشكیل مى دهد. نكته قابل توجه در این دور از 

مذاكرات حضور گروه های كرد اس��ت برخى آن را گامى مثبت 
برای به نتیجه رسیدن مذاكرات مى دانند. این نشست در حالى 

برگزار مى شود كه چند نكته در باب آن مورد توجه است. 
نخس��ت آنكه حضور نظام سوریه در این مذاكرات نشانگر 
ادامه رویكرد تعاملى س��وریه اس��ت كه ت��اش دارد تا از همه 
امكان��ات و ظرفیت ها برای كاهش تنش ه��ا و برقراری امنیت 
سراسری بهره گیرد. دوم آنكه رفتارهای گروه های معارض در 
ژنو همچنان با ابهامات رفتاری مواجه است چراكه عملكردهای 
آنان نش��ان مى دهد كه همچنان از استقال و اراده الزم برای 
حضور در مذاكرات برخوردار نبوده و به دلیل اختافات داخلى 
و وابس��تگى به خارج عما نتوانسته اند كاركرد مثبتى در روند 
مذاكرات داش��ته باش��د. نكته مهم دیگر اقدام��ات آمریكا در 
آس��تانه این مذاكرات اس��ت. هم زمان با برگزاری نشست ژنو 

برای حل سیاس��ى بحران س��وریه، وزارت خزان��ه داری آمریكا 
از اعمال تحریم های جدیدی علی��ه برخى مقامات و نهادهای 

سوریه به اتهام ارتباط با دولت این كشور خبر داد.
وزارت خزانه داری آمریكا اعام كرد، تحریم هایى را علیه 5 
فرد حقیقى و 5 نهاد حقوقى س��وریه به اتهام حمایت از دولت 
»بش��ار اسد« رئیس جمهوری روس��یه و یا ارتباط با كسانى كه 
قبا در فهرست تحریم ها قرار گرفته بودند، تحریم كرده است. 
از س��وی دیگر سخنگوی فرماندهى نیروهای مركزی آمریكا از 
اس��تقرار یک یگان جدید از نیروهای آمریكایى در سوریه خبر 
داد. در این میان وزیر دفاع آمریكا در كاخ سفید میزبان همتای 
تركیه ای بود در حالى كه تركیه همواره نقش��ى بحران ساز در 
س��وریه داشته اس��ت. در همین حال منابع خبری از تحركات 
نظامى آمریكا، اردن و انگلیس در مرزهای اردن و س��وریه خبر 

داده ان��د در حالى كه برخى كش��ورهای عربى نیز به حمایت از 
تحركات نظامى علیه سوریه پرداخته اند. 

مجموع این رفتارها زمینه س��از یک اصل اساسى است و آن 
اینكه آمریكا و شركای منطقه ای آن همچنان به دنبال بحران سازی 
در سوریه هستند و تحركاتشان در مقطع كنونى اقدامى در جهت 
برهم زدن روند مذاكرات ژنو است. به هر تقدیر مى توان گفت كه 
هر چند مذاكرات ژنو گامى در جهت تحقق رویكرد سیاس��ى در 
حل بحران سوریه است اما تا زمانى كه همگرایى و اراده ای واحد 
در مبارزه با تروریس��م ایجاد نشود و كش��ورهای غربى در قالب 
گروه های معارض و ش��ركای منطقه ای ش��ان به بحران سازی در 
سوریه ادامه دهند نمى توان امید چندانى به مذاكرات ژنو داشت 
چنانكه مذاكرات گذشته نیز به دلیل همین رفتارهای غیراصولى 

به نتیجه ای مطلوب دست نیافت. 

مترجم: حسين ارجلو2017/05/17كيوسك

اسرائيلمنبعاطالعاتترامپبرایروسها
گزارشى جدید حاكى است رژیم صهیونیستى منبع 
اطاعات فوق محرمانه ای بوده كه دونالد ترامپ، اخیراً در 
اختیار دیپلمات های ارش��د روسیه قرار داده است. با این 
حال، ران درمر، سفیر اسرائیل در امریكا در بیانیه ای ضمن 
اش��اره به همكاری اطاعاتى رژیم صهیونیستى و امریكا 
گفت این همكاری در جهت تعمیق روابط در س��ال های 
پیش رو در دوران ریاس��ت جمهوری ترامپ صورت گرفته 
است. اسپایس��ر نیز اذعان كرد امریكا »رابطه ای قوی« با 

اسرائیل از جمله در زمینۀ اطاعاتى دارد.
امضایتوافقنامۀهمکارینظامىواشنگتنوابوظبى

امریكا با ام��ارات متحدۀ عرب��ى توافقنامۀ همكاری 
نظامى جدید امضا كرد. كریس��توفر ش��روود سخنگوی 
وزارت دف��اع امریكا اعام ك��رد توافقنامۀ دفاعى جدید 
جایگزین توافقى ش��ده است كه در سال 1994 بین دو 
كشور حاصل شد، كه به موجب آن واشنگتن امكان اعزام 
نیرو و ارس��ال تجهیزات بیشتر به امارات را پیدا مى كند. 
این مقام امریكایى این توافق را »چارچوبى دانس��ت كه 
مبین حجم و شرایط حضور نظامى امریكا در این كشور 

]عربى[ است.«
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آمارروبهافزایشپناهجویانليبى
در س��ال 2016 نزدیک به 180 هزار پناه جو )عمدتا 
اهل آفریقای سیاه( از طریق لیبى دل به دریای مدیترانه 
سپردند تا خود را به اروپا برساندند. نزدیک به 26 هزار تن 
از آنها كودكانى بودند بدون همراه بزرگتر. نزدیک به پنچ 
هزار پناه جو قبل از آنكه به س��رزمین رویاهایشان برسند 
طعمه دریا شدند. گرچه آمارهای رسمى از حضور حدود 
300 هزار پناه جو در این كش��ور حكایت دارد اما سازمان 
بین المللى مهاجرت در سپتامبر گذشته در گزارشى تعداد 

آنها را نزدیک به 770 هزار نفر تخمین زده بود.
آزادیافشاکنندهاسنادآمریکاپساز۷سال

چلسى منینگ كه به خاطر یكى از بزرگترین پرونده 
افشای اسناد طبقه بندی ش��ده آمریكا به زندان محكوم 
شده، قرار است آزاد شود. وی سرباز سابق ارتش آمریكا 
در جوالی 2010 میادی به خاطر انتش��ار بیش از 700 
هزار سند طبقه بندی شده نظامى و دیپلماتیک از طریق 
ویكى لیكس، بازداشت شد. اگر دوره محكومیت منینگ 
توس��ط اوباما كاهش داده نمى شد، او باید تا سال 2045 
میادی پش��ت میله ها باقى مى مان��د. منینگ یک مقام 

اطاعاتى ارتش آمریكا در عراق بوده است.
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پوتين:تقویتمرزهایغربىضروریاست
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روس��یه در نشستى با 
مقامات نظامى این كش��ور در رابطه با سفارشات دولتى به 
مجتمع صنایع نظامى روسیه تاكید كرد كه ضرورت تجهیز 
تس��لیحاتى نیروهای نظامى كشور به این خاطر است كه 
روسیه باید بتواند موقعیت خویش در قلمرو قطب شمال و 
همچنین مرزهای غربى خود را تقویت كند. ضمن اینكه در 
حال حاضر عملیات نظامى نیروهای مسلح روسیه در خاک 
سوریه نیز جریان دارد كه كمبودها و نقص های تسلیحات 

نظامى را نشان مى دهد و نیازمند توجه خاص است.
فرانسهفيسبوکراجریمهکرد

كمیس��یون مل��ى حفاظ��ت از داده ه��ای ش��خصى 
و آزادی ه��ای مدن��ى در ح��وزه جهان مجازی ش��ركت 
آمریكایى فیس بوک را به پراخت 150 هزار یورو جریمه 
نقدی محكوم كرد. بزرگترین شبكه مجازی جهان متهم 
است كه از داده های شخصى میلیون ها كاربر برای اهداف 
تبلیغاتى سوء استفاده كرده است. در حكم كمیسیون آمده 
است كه فیس بوک بر خاف قانون حاكم بر فعالیت های 
مجازی و آزادی های مدنى عمل كرده و اجازه استفاده از 

داده های شخصى كاربران را كسب نكرده است. 
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تهدیدلهستانومجارستانتوسطاتحادیهاروپا
اتحادیه اروپا مجارس��تان و لهس��تان را تهدید كرد در 
صورتى كه سهمیه ش��ان را در پذیرش پناه جویان، نپذیرند، 
این دو كش��ور را تحریم مى كند. دیمیتریس اَوراموپولوس، 
كمیس��ر امور مهاج��رت در اتحادیه اروپا گفته اس��ت: »از 
لهس��تان و مجارس��تان كه حتى یک نف��ر )پناه جو( را هم 
نپذیرفته اند، مى خواهم این كار را همین اآلن انجام دهند.« 
این مقام اتحادیه اروپا افزود اگر این دو كشور تا گزارش بعدی 
كمیسیون در ماه ژوئن، سهمیه خود را نپذیرند، كمیسیون 

بى تردید طبق مقررات با آن ها برخورد خواهد كرد.
خواستهجدیدکرهجنوبى

كره جنوبى اعام كرد قصد دارد كانال های ارتباطى 
خود با كره ش��مالى را ب��ار دیگر بازگش��ایى كند. مون 
جائه ای��ن رئیس جمه��ور جدید كره جنوب��ى قصد دارد 
رویكرد و سیاست دوگانه ای شامل تحریم و مذاكره را در 
قبال كره ش��مالى اتخاذ كند تا پیونگ یانگ برنامه های 
موش��كى و اتمى خ��ود را متوق��ف نماید. كره ش��مالى 
درخواس��ت جامعه بین المللى از جمل��ه چین مهمترین 
متحد خود را برای متوقف كردن برنامه های موش��كى و 

اتمى نادیده گرفته است.
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مصر: »عبدالفتاح السیس��ى« در دیدار با سردبیران 
روزنامه های محلى مصر گفت كه ارتش مصر در مقابله با 
چالش های پیش��روی دولت در دوره گذشته نقش اصلى 
را داشته است. السیسى كه مردم كشورش طى سال های 
اخیر بش��دت درگیر بحران اقتصادی هستند، همچنین 
اظهار داشت كه برنامه های جدیدی برای بهبود وضعیت 
قش��ر متوس��ط و كم درآمد جامعه طى هفته های آینده 
اتخاذ خواهد ك��رد. از حدود یک ماه قبل به دنبال وقوع 
دو انفجار تروریس��تى در دو كلیس��ای مصر كه طى آن 
دست كم 45 نفر كشته شدند، دولت این كشور به مدت 

3 ماه وضعیت فوق العاده اعام كرده است.

سودان: وزارت خارجه آمریكا از مخالفت واشنگتن 
با حضور رئیس جمهوری س��ودان در نشست ریاض خبر 
داد. یک مس��ئول بلندپایه وزارت خارج��ه آمریكا اعام 
كرد كه واشنگتن با دعوت از عمرالبشیر رئیس جمهوری 
س��ودان برای حضور در نشست ریاض مخالف است. این 
مسئول افزود: آمریكا با دعوت از هر فرد تحت تعقیب از 
سوی دیوان كیفری بین المللى از جمله عمر البشیر برای 

شركت در نشست ریاض مخالف است.

کرهجنوب�ى: دولت جدید كره جنوبى خواس��تار از 
سرگیری روابط با كره شمالى است اما هنوز تصمیمى برای 
این مساله اتخاذ نكرده است. مون جائه این رئیس جمهور 
جدی��د كره جنوبى پی��ش از این هم گفته بود خواس��تار 
گفت وگو با كره شمالى برای كاهش تنش ها در شبه جزیره 
كره اس��ت. س��خنگوی وزارت اتحاد كره جنوبى گفت كه 
موضع اساسى سئول از سرگیری روابط بین دو كره است. 

اوکراین: اوكراین، روسیه را متهم كرد كه به صورت 
سازمان یافته حمات سایبری علیه پایگاه اینترنتى »پترو 
پروش��نكو« رئیس جمور اوكراین صورت داده  است و این 
اق��دام در واكنش به اعمال مجموعه ای از تحریم ها علیه 
روسیه اجرایى شده است. »دیمیتری شیمكیف« معاون 
دفتر ریاس��ت  جمهوری در بیانیه ای گف��ت كه اقدامات 
روسیه تحت نظر است و پایگاه اینترنتى ریاست جمهوری 

تحت حمله ای سازمان  یافته قرار گرفته است.

چين: چین یک س��امانه موش��كى را در آبهای مورد 
مناقشه با كشورهای همسایه در دریای چین جنوبى مستقر 
كرد. چین یک سامانه موشک انداز را بر روی سخره مرجانى 
مورد مناقشه در دریای چین جنوبى به منظور جلوگیری 
از غواصان نظامى ویتنامى نصب كرد. چین اعام كرد كه 
ساخت و ساز نظامى در جزایر  دریای چین جنوبى كنترل 

شده و تنها محدود به دفاع نظامى مورد نیاز است.

آفریقایمرکزی:آفریقای مركزی بار دیگر صحنه 
درگیری های داخلى شده بطوریكه تنها در ظرف یک هفته 
یكصد نفر در این درگیری ها كشته شده اند. درگیری ها در 
مناطق ش��هری آفریقای مركزی ش��دت یافته بطوریكه 
س��ازمان مل متحد وضعیت موجود در آفریقای مركزی 
را »بسیار نگران كننده« خوانده است. سازمان ملل ضمن 
ابراز نگرانى درباره ش��دت گرفتن درگیری ها در آفریقای 
مركزی اعام كرد كه در درگیری های یک هفته گذشته 

6 نفر از صلح بانان این سازمان نیز كشته شده اند.
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خانواده اسیران فلسطینى در 
گ�زارشآخر

گروه بين الملل
س��ى ویكمی��ن روز اعتصاب 
غذای اس��یران فلسطینى در 
زندان های رژیم صهیونیس��تى دیروز ضمن تاكید 
بر همراهى اس��را در اعتصاب غذا، دفتر س��ازمان 

ملل در رام اهلل را بستند.

 خانواده اسیران فلسطینی
دفتر سازمان ملل در رام اهلل را بستند

خانواده اس��یران فلسطینى و فعاالن اجتماعى 
ب��ا تحص��ن در مقاب��ل ورودی س��اختمان دفت��ر 
س��ازمان ملل در رام اهلل مانع از ورود كارمندان آن 
به س��اختمان ش��دند. آنان در حالى كه تصاویری 
از اس��یران اعتصاب غذاكننده در دس��ت داشتند، 
ش��عارهایى برای حمایت از سازمان ملل از مساله 
اسرا س��ر دادند. درپى تحصن خانواده های اسیران 
فلسطینى، نیروهای پلیس فلسطین به سرعت در 

محل حاضر شدند. 
تحصن كنن��دگان از مقام��ات س��ازمان مل��ل 
خواستند تا جلسه فوق العاده ای برای بررسى قضیه 
اس��یران فلسطینى و رس��یدگى به درخواست های 
آنان تش��كیل دهند و به نقض موارد حقوق بش��ر 
و تهدید اس��یران به تغذیه اجب��اری كه آنان را در 
معرض خطر جدی قرار مى دهد، رس��یدگى كنند. 
تحصن كنندگان همچنین خواس��تار دخالت فوری 
برای حمایت از اسیران فلسطینى اعتصاب غذاكننده 
كه امروز 31 روز از اعتص��اب غذای نامحدود آنان 
مى گذرد، شدند و از این نهاد بین المللى خواستند 

تا كمیته ای ب��رای تحقیق درباره جنایت های رژیم 
اشغالگر در حق اسیران بازداشتى تشكیل دهد. 

خانواده اس��یران فلسطینى در بیانیه ای كه در 
همین رابطه منتش��ر كردند، خواستار پاسخگویى 
رژی��م صهیونیس��تى به نق��ض قوانین انس��انى و 
قوانین بین المللى حقوق بش��ر و اجبار این رژیم به 
برخورد با اس��یران فلسطینى براساس قوانین سوم 
و چهارم ژنو ش��دند. اسیران فلسطینى محبوس در 
زندان های رژیم صهیونیس��تى ب��ه منظور اعتراض 
به سیاس��ت های ادام��ه دار بازداش��ت های اداری، 
زندان های انفرادی، ممانع��ت از ماقات با خانواده 
و بى توجهى به بهداش��ت و موارد پزش��كى توسط 
اشغالگران صهیونیس��ت از 17 آوریل گذشته )28 
فروردین( دست به اعتصاب غذای نامحدود زده اند. 
»عیس��ى قراق��ع« رئیس كمیته امور اس��را و 
آزادگان فلس��ین اع��ام كرد »م��روان البرغوثى« 
رهبر اس��رای اعتصا ب كننده فلس��طینى كه بیش 
از ی��ک ماه اس��ت به هم��راه 1600 اس��یر دیگر 
دس��ت به اعتص��اب غذا زده، به دلی��ل بى توجهى 
رژیم صهیونیس��تى به مطالبات اس��را، از نوشیدن 
آب دست كشیده اس��ت. الزم به ذكر است دیروز 
نظامیان رژیم صهیونیستى با یورش به شهرالخلیل 

واقع در كرانه باختری 2 اسیر آزاد شده فلسطینى 
را بدون تفهیم اتهام بازداشت كردند.

از س��وی دیگر مش��اور دبیركل اتحادیه عرب 
در امور فلس��طین و اراضى اش��غالى عربى نسبت 
به خطرات پیش روی اسرای فلسطینى پس از 31 
روز اعتصاب غذای متوالى هش��دار داد و از جامعه 

بین الملل و تمامى سازمان ها و نهادهای بین المللى 
خواس��ت رژیم صهیونیستى را به منظور تن دادن 
به خواس��ته های مشروع و عادالنه اسرا تحت فشار 

قرار دهند.
مخبر ویژه س��ازمان ملل در امور حقوق بشر در 
سرزمین های اشغالى اسرائیل را به پایبندی به قوانین 

و استانداردهای بین المللى شرایط بازداشت فراخواند. 
مایكل لینک، مخبر ویژه سازمان ملل در امور حقوق 
بش��ر در اراضى اشغالى نس��بت به وضعیت اسیران 
فلس��طینى كه در زندان های انفرادی به سر مى برند 
و اجازه وكیل گرفتن ندارند و از بس��یاری از حقوق 
خود به دلیل مشاركت شان در اعتصاب غذا محروم 
ش��ده اند، اعتراض كرد. این مسئول سازمان ملل بر 
ضرورت ارائه خدمات "بهداش��تى بهتر" به اس��یران 
فلسطینى در بند زندان های اسرائیلى و خاتمه دادن 
به بازداش��ت های اداری، مس��تبدانه و صدور مجوز 

دیدار اسیران با خانواده هایشان تاكید كرد. 
روس��تای »العراقیب« در اراضى اشغالى 1948 
بار دیگ��ر به دس��ت نظامیان رژیم صهیونیس��تى 
تخریب ش��د. روستای عراقیب یكى از 45 روستای 
اعراب 1948 در فلس��طین اش��غالى است كه رژیم 
صهیونیستى آنها را به رسمیت نمى شناسد. مدیریت 
اراضى رژیم اشغالگر قدس، ساكنان این روستاها را 
كه در سرزمین آباء و اجدادی خود زندگى مى كنند 
به تص��رف غیرقانونى اراضى متهم مى كند. مقامات 
ارش��د دولتى به آنها گفته اند ك��ه »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریكا با »بنیامین نتانیاهو« نخست 
وزیر رژیم صهیونیستى تلفنى تماس گرفته و درباره 

سفرش به فلسطین اشغالى صحبت كرده است.
بر این اساس، تماس ترامپ با نتانیاهو كه مدت 
كمى بعد از تماس با »عبداهلل دوم« پادش��اه اردن 
صورت گرفت، توسط دفتر نخست وزیری اسرائیل 
یا كاخ سفید رسانه ای نشد. اما بعد از پرس وجوی 

هاآرتص، دفتر نتانیاهو آن را تایید كرد.

فلسطينيانقيامشکمهایخالىراواردفازهایجدیدیکردند

پیوستن خانواده ها به انتفاضه اسرا

یکا عليه ژنو شگرد جدید آمر
همزم��ان با برگزاری نشس��ت ژنو برای حل سیاس��ى بحران 

س��وریه، وزارت خزان��ه داری آمری��كا از اعم��ال تحریم ه��ای غ�ربآس�يا
جدی��دی علیه برخ��ى مقام��ات و نهادهای س��وریه به اتهام 

ارتباط با دولت این كشور خبر داد.
وزارت خزان��ه داری آمریكا اعام كرد، تحریم های��ى را علیه 5 فرد حقیقى و 5 
نهاد حقوقى س��وریه به اتهام حمایت از دولت »بشار اسد« رئیس جمهوری روسیه 
و یا ارتباط با كس��انى كه قبا در فهرست تحریم ها قرار گرفته بودند، تحریم كرده 
است. در میان كسانى كه نامشان در فهرست جدید تحریم های آمریكا علیه سوریه 
اعام ش��ده نام »محمد عباس« از خویش��اوندان »رامى مخلوف« از تجار برجسته 

سوریه و از خویشاوندان »بشار اسد« رئیس جمهوری سوریه به چشم مى خورد. 
وزارت خزان��ه داری آمریكا مخلوف را در س��ال 2008 به اتهام كمک به فس��اد 
مقامات دولت سوریه تحریم كرده بود. از سوی دیگر سخنگوی فرماندهى نیروهای 
مركزی آمریكا از استقرار یک یگان جدید از نیروهای آمریكایى در سوریه خبر داد. 
این سخنگوی فرماندهى نیروهای مركزی آمریكا تأكید كرد: »این یگان جدید به طور 
موقت وظیفه پشتیبانى را در مناطق عملیاتى مشترک را به منظور تضمین شكست 
پایدار داعش برعهده دارد«. وقتى كه آمریكا دستور آماده باش برای هم پیمانان خود 
صادر مى كند و تهدیدات را در منطقه بیشتر مى كند، این بدین معناست كه جنگ 
در عراق و س��وریه پایان پیدا نكرده اس��ت و كیلومترها برای الحشد الشعبى و ارتش 

سوریه باقى مانده است تا از طریق مرزها به هم برسند. 
پایگاه خبری النشره لبنان در گزارشى در این باره نوشت: این مسایل و رویدادها 
ناگهانى نیس��ت، بلكه علت آن است كه آمریكا نگران میزان پیشروی ارتش سوریه 
در مناطق صحرایى به س��مت دیرالزور یا خطوط گذرگاه های س��وریه در مرزهای 
عراق و همزمان پیش��روی سریع الحشد الشعبى در طرف مقابل است. در این میان 

وزیر دفاع آمریكا در كاخ سفید میزبان همتای تركیه ای بود.

وبا همچنان قاتل مردم یمن 
یونیس��ف اعام كرده كه در هفته های اخیر 17200 مورد ابتا 

به بیماری وبا در یمن ثبت ش��ده و در این بین، 209 نفر جان حق�وقبش�ر
خود را از دست دادند.

در حالى كه حمات ائتاف متجاوزان به رهبری عربس��تان س��عودی به یمن 
همچنان ادامه دارد، این روزها یک مش��كل جدی، گریبان یمنى ها را گرفته است. 
پیشتر وزارت بهداشت دولت نجات ملى یمن در پایتخت این كشور از روز یكشنبه، 

به دلیل شیوع بیماری وبا وضعیت فوق العاده اعام كرده است.
در بیانیه وزارت بهداش��ت یمن آمده است: با توجه به شیوع گسترده، بیماری 
وبا در تمامى بخش��ۀای زیرمجموعه این وزارت خانه، آماده باش اعام مى ش��ود و از 
كلیه س��ازمان های بین المللى داخلى و كلیه طرف های مس��ئول مى خواهیم كه به 
ما برای مهار این بحران كمک كنند. بحرانى كه یک مصیبت انس��انى و بهداش��تى 
بى سابقه است. در همین حال توپخانه های ارتش و كمیته های مردمى یمن، مواضع 

مزدوران سعودی را در جبهه های مأرب و شبوۀ هدف قرار دادند. 
نیروهای ارتش و كمیته های مردمى یمن،، در شهرس��تان »حریب القرامیش« در 
استان »مأرب« یک عملیات نظامى انجام دادند و طى آن شماری از نیروهای »عبدربه 
منصور هادی« رئیس جمهور مستعفى یمن كشته و زخمى شدند. رئیس دولت نجات 
مل��ى یمن اعام كرد كه منافع اقتصادی واش��نگتن ایجاب مى كند كه جنگ یمن را 
طوالنى تر كند اما باید بداند كه ساح هایى كه به عربستان مى فروشد، معادالت جنگ را 
تغییر نخواهد داد. »عبدالعزیز صالح بن حبتور« رئیس دولت نجات ملى یمن از دوستان 

دولت و ملت یمن خواست تا در شكستن محاصره سیاسى یمن كمک كنند.
بن حبتور تصریح كرد: عربستان یک پروژه قدیمى در حضرموت )شرق یمن( و 
شبوۀ )جنوب شرق یمن( دارد كه شامل لوله كشى نفت تا »دریای عرب« بدون عبور 
از تنگه هرمز است به دنبال جدا كردن این مناطق است و اما هدف امارات از اشغال 

جزیره سقطری تبدیل آن به یكى از گردشگاه های توریستى برای خود است.

ادامه محاصره و سرکوب عواميه
محاصره شهر عوامیه از سوی نیروهای سعودی وارد هشتمین 

خط خود ش��ده است و براس��اس گزارش های منتشرشده نیروهای س����ر
س��عودی با شلیک گلوله های آتش زا به طرف منازل مسكونى، 

موجى از آتش سوزی در این منطقه به راه انداخته اند.
مقام های سعودی همچنان به محاصره شهر شیعه نشین عوامیه ادامه مى دهند 
تا جاییكه خیابان ها و خانه های این شهر در معرض انفجارهای پى در پى قرار گرفته 
و شدت انفجارها به حدی است كه شهر های مجاور صدای آن را مى شنوند. نیروهای 
امنیتى با گشودن گلوله های آتش زا به داخل خانه ها در محله های "دیره، شكراهلل و 
عوینه" خسارات مادی فراوانى به آن وارد كرده اند. همچنین منازل در شهر بحاری 

نزدیک به عوامیه نیز از آتش باران نیروهای سعودی در امان نمانده است.
نیروهای عربس��تان س��عودی دهم ماه مه )20 اردیبهشت 1396( با استفاده از 
بالگرد و ادوات س��نگین نظامى شهر عمدتاً شیعه  نشین عوامیه را در استان الشرقیه 
هدف حمله قرار دادند. رژیم سعودی مى گوید این حمله از آن رو صورت گرفته است 
تا امكان تخریب منطقه تاریخى المس��وره در راستای اجرای طرح برنامه ریزی شده 
نوسازی فراهم شود. حدود 10 تا 15 درصد از جمعیت عربستان را شیعیان تشكیل 
مى دهند كه عمدتاً در اس��تان الشرقیه ساكن هس��تند. این استان مهم ترین مركز 
استخراج نفت در عربستان به شمار مى آید.اهالى شهرک ام الحمام در القطیف جنازه 
ش��هید "على جواد" را تش��ییع كردند. على جواد دوشنبه در اثر تیراندازی نیروهای 

سعودی در العوامیه به شهادت رسید.
تصاویر انتش��ار یافته از درون العوامیه بیانگر استفاده نیروهای رژیم سعودی از 
بمب های آتش زا در گلوله باران محله المسوره در العوامیه است آنهم پس از آنكه 
العوامیه را به محاصره كامل خود در آوردند. این در حالى اس��ت كه وزارت كش��ور 
س��عودی دیروز مدعى ش��د كه در اثر اصابت گلوله آرپى جى به یكى از خودروهای 

نظامى اش در محله المسوره یكى از سربازان سعودی كشته شد.


