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تأکید حفتر 
وزارت خارج��ه تون��س در بیانی��ه ای درباره س��فر 
»خمیس الجهیناوی« وزیر خارجه این کشور در لیبی با 
ژنرال »خلیفه حفتر« )فرمانده ارتش لیبی( دیدار کرد. 

حفت��ر در این دیدار بر پایبن��دی خود به راه حل 
سیاسی و اجرای توافقات پاریس تأکید و از تالش های 
تون��س و »الباج��ی قائد السبس��ی« رئیس جمهور آن 
برای پیدا کردن راهکار سیاس��ی حل بحران لیبی به 

دور از دخالت های خارجی قدردانی کرد.

دیدار با مقامات امنیتی عربستان 
»نهاد المش��نوق« وزیر کشور لبنان، در راس یک 

هیأت وارد فرودگاه »جده« شد. 
»ناص��ر الداوود« معاون وزیر کش��ور عربس��تان و 
شماری از مقامات مسئول در این وزارتخانه در مراسم 
اس��تقبال از المشنوق حضور داشتند و پس از دیداری 
کوتاه در مراس��م ضیاف��ت ناهار گرد ه��م آمدند. این 
نخستین سفر رسمی وزیر کشور لبنان به عربستان از 

زمان تصدی این پست در سال 2014 تاکنون است.

ائتالف پرویز مشّرف
»محمد امجد« که رهبری حزب پرویز مش��رف با 
عنوان حزب مس��لم لیگ برای همه مردم پاکستان را 
به عهده دارد در دی��دار با »عمران  خان« رهبر حزب 

تحریک انصاف از ائتالف با این حزب خبر داد.
وی اف��زود: »اس��د عمر« کاندی��دای حزب پرویز 
مش��رف در حلق��ه انتخاباتی 53 به نف��ع عمران خان 
کناره گیری می کند. عمران خ��ان در این دیدار ضمن 
استقبال از پیوستن حزب مسلم لیگ برای همه مردم 

به حزب تحریک انصاف از محمد امجد تشکر کرد.

روابط ترکیه و اردن 
س��فیر ترکیه در اردن در کنفران��س خبری که به 
مناسبت دومین سال شکست کودتای نافرجام در ترکیه 

برگزار شد، موضع اردن در حمایت از ترکیه را ستود. 
»م��راد کارآُگز« از دولت اردن ب��ه دلیل تعطیلی 
مدرس��ه وابس��ته به گروه »فتح اهلل گول��ن« قدردانی 
ک��رد و برخی از دالیل��ی را که ثابت می کند این گروه 
در کودتا دس��ت داشته اند، برش��مرد. وی همچنین از 
گفت وگوی دو کشور در خصوص ازسرگیری توافقنامه 

تجارت آزاد خبر داد.

تأکید پاکستان و افغانستان 
»اش��رف غنی«، رئیس جمهور افغانستان در تماس 
تلفن��ی با ژنرال »قمر جاوید باج��واه« فرمانده ارتش و 
»ناصر الملک« نخس��ت وزیر موقت پاکستان در زمینه 
انفجارهای تروریستی اخیر با آن ها ابراز همدردی کرد.

در این گفت و گوها ناصر الملک حمله تروریس��تی 
در ایالت خیبرپختونخواه و بلوچس��تان را تالش بزدالنه 
دشمنان برای به چالش کشیدن دموکراسی در پاکستان 

دانست.

مطالبه شي جین پینگ 
رئیس جمهور چین روز دوشنبه در دیدار با دونالد 
توس��ک رئیس ش��ورای اروپا و ژان کلود یونکر رئیس 
کمیسیون اروپا مشارکت نزدیک تر چین و اتحادیه اروپا 

را خواستار شد. 
ش��ی جینپینگ افزود: چین و اتحادیه اروپا هر دو 
از سازندگان صلح جهانی، مشارکت کنندگان در توسعه 
جهان��ی و دفاع کنن��دگان از نظم بین المللی هس��تند. 
رئیس جمهور چین افزود طرف چینی همیشه اتحادیه 
اروپ��ا را نیروی مهمی برای ثبات و توس��عه س��اختار 

بین المللی تلقی می کند.

معاهده هسته ای آمریکا - ژاپن 
ژاپن و آمریکا معاهده هس��ته ای خود را به شرط 
تعهد توکیو ب��رای تالش در راس��تای کاهش ذخیره 

پلوتونیوم، تمدید کردند. 
گفتنی است این معاهده در سال 1۹۸۸ میالدی 
حاصل ش��د تا ژاپن بتواند در راس��تای برخورداری از 
انرژی هس��ته ای صلح آمی��ز، به اس��تخراج پلوتونیوم 
و غنی س��ازی اورانی��وم بپ��ردازد. این معاه��ده امروز 
سه شنبه بی آنکه بازنگری در آن صورت بگیرد تمدید 
شد و چنانچه هریک از طرفین خواهان کناره گیری از 

آن باشد، باید این مسئله را ۶ ماه زودتر اعالم کند.

اخبار

انگلیس حامی کشتار مردم بحرین
س��ازمان مبارزه با تجارت اس��لحه ) کات( دولت 
انگلیس را به نادیده گرفتن نقض گسترده حقوق بشر 

در بحرین متهم کرد.
س��ازمان کات که در زمینه مبارزه با تجارت سالح 
فعالیت می کند، در گزارشی دولت انگلیس را متهم کرد 
در ازای امض��ای قراردادهای فروش س��الح به بحرین، 
نقض حقوق بش��ر در این کشور را نادیده می گیرد. این 
س��ازمان افزود دولت انگلیس در حالی نظام سرکوبگر 
آل خلیفه در بحرین را به نمایشگاه بین المللی »وارنبورو« 
دعوت کرده اس��ت که لندن با تالش در جهت امضای 
قراردادهای تسلیحاتی بیشتر با این رژیم، نقض شدید 

حقوق بشر توسط آل خلیفه را نادیده می گیرد.
این در حالی است که پارلمان اروپا از نهادهای ناظر 
بر صادرات وابس��ته به این اتحادیه خواسته است قبل 
از ص��دور مجور صادرات ب��ه بحرین اصول و معیارهای 
حقوق بشر در این کشور را در نظر بگیرند. پارلمان اروپا 
از همه اعضا خواس��ته است به اصول و قوانین اتحادیه 
اروپا در ارتباط با صادرات س��الح به ویژه توقف اشکال 
مختلف انتقال س��الح، تجهیزات، س��امانه های نظارتی 
و اطالعات��ی ک��ه رژیم آل خلیفه می توان��د از آنها برای 
سرکوب مستمر مردم و نقض حقوق بشر استفاده کند، 
متعهد باشند. یکی از مشتری های تسلیحاتی انگلیس، 
بحرین است که با دادن پایگاه پنجم دریایی به انگلیس 
این خدمت رسانی را بیشتر کرده است. افسران انگلیسی 

مسئول آموزش شکنجه گران آل خلیفه هستند. 

گزارش

وپا سردرگمی ار

 

فرامرز اصغری

نشس��ت س��ران پیمان آتالنتیک ش��مالی )ناتو(،  حضور 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا در اروپا و مالقات با برخی 
از رهبران این منطقه،  دی��دار والدیمیر پوتین،  رئیس جمهور 
فدراس��یون روس��یه با ترامپ که توجه بس��یاری از مقامات و 
رس��انه های جهان را به خود جل��ب کرد و همچنین مجموعه 
دیدارهایی که در مسکو پایتخت روسیه شکل گرفت، از جمله 

آنها هستند. 
در هر کدام از این نشست ها و دیدارها سخنان و مواضع ای 

رد و بدل ش��د که در برخی موارد برای جهان تازگی داش��ت 
و به همین مناسبت حساس��یت های زیادی را برانگیخت. اما 
در این میان نوع برخورد مردم انگلیس با دونالد ترامپ کامال 
خاص بود. زیرا انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم به گونه هایی 
حامی و پیرو سیاس��ت های امریکا در جهان است و به همین 
مناسبت برای لندن بسیار مهم است که رئیس جمهور امریکا 
مهمان انگلیس ش��ود. از طرفی مردم انگلیس نیز با اش��راف 
به این مس��ائل رفتار خود را تنظیم می کنند. اما در این سفر 
میزان تنفر انگلیس��ی ها از رئیس جمه��ور امریکا به اندازه ای 
زیاد اس��ت که تاثیر مس��تقیم بر رفتار آنها گذاش��ت و علیه 

ترامپ دست به تظاهرات و اعتراضات بی سابقه زدند. 
این مس��ائل در حالی رخ داده اس��ت که دونالد ترامپ با 
اتحادیه اروپا به عنوان متحد س��نتی با تعامالت و اش��تراکات 
فرهنگی،  نه تنها دس��ت به جنگ تج��اری زده بلکه به لحاظ 

سیاس��ی و فرهنگ��ی کامال علیه آن موضع گرفته اس��ت. این 
مسئله همزمان با جنگ تجاری چین شکل گرفته است تا این 
پیام را به اروپا داش��ته باشد که بین چین و اروپا تفاوتی قائل 
نیست این در حالی است که چین به لحاظ تاریخی،  سیاسی،  
فرهنگی و جهت گیری های کالن بین المللی با امریکا به شدت 

زاویه دارد و در زمره کشورهای ضد امریکا قرار می گیرد.
ن��وع نگاه مخالف ترامپ به اتحادیه اروپا در نشس��ت ناتو 
نیز مش��خص و پررنگ ب��ود. یکی از تاکی��دات ترامپ درباره 
اعضای اروپایی ناتو این است که آنها باید سهم خود از هزینه 
این س��ازمان را تا چه��ار درصد تولید ناخالص داخلی ش��ان 
افزایش دهند این در حالی اس��ت که در س��ال 2014 تا دو 

درصد پیشنهاد شده بود.
ترامپ در حالی با متحدان س��نتی خ��ود چنین برخورد 
می کند که همزمان در دیدار با پوتین در هلسینکی،  پایتخت 

فنالند نگاه متفاوت تری را ارائه می دهد که گویای نزدیکی به 
روسیه است. حتی اگر این نزدیکی صوری و نمایشی باشد باز 
هم متحدان اروپای��ی را می آزارد. ترامپ در کنفرانس خبری 
مش��ترک که بعد از دیدار با رئیس جمهور روسیه اننجام شد 
از »همکاری« س��خن به میان آورد و گفت: »اگر می خواهیم 
مش��کالتی را که جهان مان با آن روبه روس��ت حل کنیم باید 
راه هایی ب��رای همکاری با یکدیگر بیابیم.« یا »ما نخس��تین 
قدم ها را به س��وی آینده ای روش��ن برداش��تیم ک��ه بر پایه 
همکاری و صلح اس��ت.« همچنین »با اجتناب از همکاری به 

هیچ چیز نخواهیم رسید.«
این مس��ئله باعث ش��د تا مقامات اروپایی نس��بت به آن 
موضع بگیرند. ژان اسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ در 
این باره گفت:  »چگونه ممکن اس��ت به یکباره روسیه و چین 

رقیب آمریکا و اتحادیه اروپا دشمن این کشور شود.«

یادداشت

در حال��ی ک��ه 17 س��ال از حض��ور  ره افغانس��تان شـبــهقا در  خارج��ی  نیروه��ای 
می گ��ذرد بی��ش از ی��ک میلیون کش��ته و زخم��ی، هفت 
میلی��ون آواره، گس��ترش بی س��ابقه فعالی��ت گروه ه��ای 
تروریس��تی و مافیای موادمخدر، کارنام��ه حضور نظامیان 

آمریکایی و ناتو در افغانستان به شمار می رود.
س��ازمان مل��ل متحد ب��ا انتش��ار گزارش��ی از افزایش 
بی س��ابقه قربانیان در افغانس��تان ابراز نگرانی کرد. در این 
گزارش دو نکته قابل تامل اس��ت، غیرنظامی ها بیش��ترین 
قربانیان گس��ترش ناامنی در این کش��ور هستند به طوری 
که تنها در ش��ش ماه گذش��ته 1700کش��ته و بیش از 30 
ه��زار غیرنظامی زخمی ش��ده اند. همچنین حمالت هوایی 
نات��و بعد از حم��الت گروه ه��ای تروریس��تی دومین علت 
افزایش تلفات به شمار می رود. این در حالی است که سران 
2۹ کش��ور عضو ناتو در نشس��ت اخیر خود در بروکسل با 
صدور بیانی��ه ای از آغاز ماموریتی با عن��وان حمایت قاطع 
تا سال 2024 برای گس��ترش امنیت و ثبات در افغانستان 
خبر دادند. ینس اس��تولتنبرگ، دبی��رکل ناتو ادعا کرده ما 
در افغانس��تان به دعوت دولت مش��روع این کش��ور و برای 
حمای��ت از امنیت و صلح حضور داری��م و عملیات حمایت 
قاطع برای رس��یدن به این هدف اجرا می شود. ما به راه حل 

نظامی اعتقاد نداریم.
اما بی ثباتی و ناامنی در افغانستان رو به گسترش است 
تلفات غیرنظامیان به گفته س��ازمان ملل در س��ال 2017 
بی��ش از 10 هزار نفر بوده و گروه های تروریس��تی در حال 
گسترش��ند. دبیرکل ناتو می گوید بای��د بدانید که ناتو نمی 
تواند مشکالت افغانستان را حل کند، افغانها باید خودشان 
مشکالتش��ان را ح��ل کنند. آنچه نات��و می تواند انجام دهد 
کمک ب��ه حل این چالش��ها و آموزش و تقوی��ت نیروهای 

امنیتی این کشور است.
 آمریکا و متحدانش که در سال 2001 میالدی با ادعای 
مبارزه با تروریس��م به افغانس��تان حمله کردند، همچنان با 
گذشت 17 سال از این اش��غالگری، بر ادامه حضور نظامی 

خود در این کش��ور تاکید می کنند. س��ران 2۹ کشور عضو 
ناتو در نشس��ت اخیر خود در بروکسل با صدور بیانیه ای از 
آغاز ماموریتی با عنوان حمایت قاطع تا س��ال 2024 برای 

گسترش امنیت و ثبات درافغانستان خبر دادند.
خب��ر دیگر آنکه گروه طالبان اع��الم کرد که به منظور 
ایجاد فضای اعتماد در مذاکرات صلح با آمریکا، واش��نگتن 
باید نام رهبران این گروه را از لیست سیاه حذف کند. یکی 
از مقام های ارش��د گروه طالبان در قطر در گفتگو با روزنامه 
»دیلی تایمز« چاپ هند، اعالم کرد که آنان تا کنون به طور 
رس��می هیچ نامه ای را برای آغاز مذاکرات از س��وی آمریکا 
دریافت نکرده ان��د. این مقام گروه طالبان گفت که به خاطر 
ایجاد فضای اعتماد واشنگتن باید نام رهبران این گروه را از 

لیست سیاه حذف کند.
طالب��ان در گذش��ته باره��ا گفتگوهای صل��ح با دولت 
افغانستان را رد کرده و خواستار مذاکرات مستقیم با آمریکا 
بر سر پایان جنگ در این کشور شده بودند. طالبان همواره 
تاکید دارد که جنگ جاری نتیجه حمله و اشغال این کشور 
توس��ط آمریکایی هاس��ت و آنها برای پای��ان جنگ تنها با 
خود آمریکایی ها گفتگو خواهند کرد. هیئت تحت رهبری 
ناتو در افغانس��تان گزارش های مربوط به اظهارنظر فرمانده 
آمری��کا در افغانس��تان را رد و اع��الم کرد ک��ه از اظهارات 
وی سوءبرداش��ت ش��ده اس��ت. هیئت "حمایت قاطع" در 
افغانس��تان اعالم کرد که اظهارات منتس��ب به ژنرال جان 
نیکلسون، فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان مبنی بر 
اینکه گفته بود آمریکا آماده پیوس��تن به مذاکرات مشترک 
با طالبان در این کش��ور است، درست نیست. این هیئت در 
بیانی��ه ای به گزارش های اش��اره کرد ک��ه در آنها آمده بود 
ژنرال نیکلس��ون ب��ر صحبت های مایک پامپئ��و، وزیر امور 
خارج��ه آمریکا در احتم��ال مذاکرات با طالب��ان با حضور 

ایاالت متحده تاکید کرده است. 
ژنرال نیکلسون گفت: تاکید من به صحبت های پامپئو 
که در آنه��ا گفته بود مذاکرات صلح باید ش��امل گفت وگو 

درباره نیروهای بین المللی باشد.

کارنامه۱۷سالاشغالگریآمریکادرافغانستان
یکمیلیونکشتهوزخمیو۷میلیونآواره

مقاوم��ت همچن��ان اصلی اس��ت که  آسـیا تحقق بخش آزادی و استقالل کشورها غـرب
اس��ت چنانکه با حل پرونده شمال غرب درعا؛ ارتش سوریه 
برای نبرد در مرز جوالن اش��غالی آماده می شودخبرگزاری 
فارس: ارتش سوریه برای نبرد در مرز جوالن اشغالی آماده 

می شود
ارتش س��وریه با س��رعت فزاینده ای در ح��ال تکمیل 
پرونده ریف شمال غربی درعاست؛ مسئله ای که این امکان 
را ب��رای ارتش فراهم خواهد کرد که ب��ا فراغ بال، عملیات 
در مرزهای مش��ترک با جوالن اشغالی را آغاز کند. عملیات 
ارتش سوریه در آخرین مناطق مرزی استان درعا با قنیطره 
در جنوب این کشور به پیشروی گسترده ارتش و آزادسازی 
ارتفاعات »تل الحاره« و روستاهای »کفر شمس، کفرناسج، 

أم العوسج، الطیحة، زمرین و نمر« ختم شد.
این پیش��روی همزمان ب��ا حمالت هوای��ی به مواضع 
تروریس��ت ها در ت��ل الحاره صورت گرفت که س��بب ش��د 
تروریس��ت ها بدون درگیری از این ش��هرک خارج شوند و 
ارتش س��وریه کنترل آن را به دست گیرد. روزنامه االخبار 
لبن��ان گ��زارش داد که پیش��روی در جبهه ه��ای الحاره و 
مس��حره سبب شد که تروریست ها در شهرک های »عقربا و 
المال« محاصره شوند و احتماال ارتش سوریه در مدت زمان 
کوتاهی، کنترل این ش��هرک ها را به دست خواهد گرفت تا 
خط تالقی خود با گروه های تروریس��تی را به ش��هرک های 

ریف قنیطره برساند.
به محض تکمیل تحرکات ارتش س��وریه در این جبهه، 
ش��هرک »نوی« تنها مقر گروه های تروریس��تی در اس��تان 
درعا خواهد بود. هر چند که گروه تروریستی »جیش خالد 
بن ولید« - وابس��ته به داعش - بخش��هایی از جنوب را در 

اشغال خود دارد.
البته در نوی، مذاکراتی برای دستیابی به یک مصالحه 
صورت گرفته است و اطالعات دریافتی از این منطقه، حاکی 
از احتم��ال زیاد موفقیت آن دارد؛ ه��ر چند حضور عناصر 
تحریر الش��ام در این منطقه مانعی ب��رای حصول توافق به 

ش��مار می رود. تسلط ارتش سوریه بر این منطقه که شامل 
ش��ماری از ارتفاعات اس��ت، از نظر نظامی تأثیر بسزایی بر 
عملیات احتمالی در ریف قنیطره تأثیر خواهد گذاشت. لذا 
تل الحاره )ارتفاع 10۹0 متر از سطح دریا( که ارتش سوریه 
آن را آزاد کرد، یکی از مهمترین نقاط رصد و تماس ارتش 
سوریه به ویژه در جبهه جوالن تا سال 2014 بود، ولی بعد 

از آن به اشغال گروه های تروریستی درآمد.
از ف��راز این ارتفاعات، مس��افت های طوالنی به ویژه در 
غرب به سمت اراضی اشغالی و شهرک »بیر عجم« و اطراف 
آن مش��خص است. لذا استقرار در این ارتفاعات، این امکان 
را برای یگان های دیدبانی و توپخانه ای ارتش سوریه فراهم 
می کند که حرکت تروریست ها در طول نوار مرزی با جوالن 
اشغالی را مشخص  کند و سبب می شود که تحرکات نظامی 
رژیم صهیونیستی نیز رصد و پیگیری شود. احتماال حضور 
افراد غیر نظامی که به س��مت نوار مرزی در ش��هرک های 
قنیط��ره کوچ کردند، عامل دیگری باش��د که حرکت روند 
مصالح��ه را به پیش ببرد. کما اینکه روز گذش��ته به محض 
ورود ارتش س��وریه به اطراف الحاره، ش��ماری از س��اکنان 
ش��هرک های مجاور از توابع قنیطره، با گرد هم آمدن، ورود 

ارتش را خواستار شدند.
در همی��ن راس��تا، روزنامه الوطن س��وریه ب��ه نقل از 
»همام دبیات« اس��تاندار قنیطره گزارش داد که بس��یاری 
از شهرک های تحت اش��غال گروه های تروریستی خواستار 
آشتی ملی و بازگش��ت به آغوش وطن خود هستند. دخبر 
دیگر آنکه گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه اذعان 
کرد که س��اکنان ش��هرک های »سویس��ة، زبیدة شرقیة و 
غربی��ة، الدوای��ة الکبیرة، قرق��س، القصیب��ة، الهجة و عین 
التین��ة« پرچمهای س��وریه را ب��ه اهت��زاز درآوردند. گروه 
موس��وم به »دیدبان حقوق بشر سوریه« گزارش داد که در 
پی این عملیات موفق، شمار زیادی از ساکنان شهرک های 
»سویس��ة، زبیدة ش��رقیة و غربیة، الدوایة الکبیرة، قرقس، 
القصیبة، الهجة و عین التینة« پرچمهای سوریه را به اهتزاز 

درآوردند.

دمشقپاکسازیسرزمینشاماتازدشمنانشراتکمیلمیکند
ارتشسوریهپیشبهسویجوالن

مقاوم��ت تنه��ا گزین��ه ملت مقـــاومـت گروهفرادید
فلس��طین برای احقاق حقوقش است چنانکه این 
روزها دغدغه اصلی امنیتی برای رژیم صهیونیستی 
که خ��ود را صاحب یکی از برترین ارتش های دنیا 
می دان��د، »بادبادک های آتش زا«ی دس��ت س��از 
فلس��طینیان اس��ت که س��امانه دفاع موشکی هم 

برای مهار آنها کارساز نیست.
س��اکن  فلس��طینی  نوجوان��ان  و  جوان��ان 
اردوگاه ه��ای باریکه غ��زه، پس از آنک��ه نظامیان 
اس��رائیلی و تک تیراندازان صهیونیس��ت از همان 
آغاز »راهپیمایی های بازگشت« در دهم فروردین 
)س��ی ام مارس( سال جاری جواب مردم معترض 
را با گلوله دادند، فکرهای زیادی به سرشان رسید. 
آنها می دیدند، مردمی که در طول مرزهای شرقی 
غزه با سرزمین های اشغالی فلسطینی با دست های 
خالی در راهپیمایی شرکت می کنند و خواستار حق 
بازگشت به سرزمین های خود و پایان محاصره غزه 
هستند، پاسخش��ان گلوله تک تیراندازان، گازهای 

سمی و آتش زا و سرکوب است.
منجنیق های��ی  جوان��ان  برخ��ی  ای��ن رو،  از 
ساختند، برخی الستیک هایی آتش زدند و برخی 
ب��ا بطری های پالس��تیکی ماس��ک ب��رای مقابله 
در برابر گازهای ش��لیک ش��ده از س��وی دشمن 
درس��ت کردند. در همان روزهای نخس��ت عده ای 
از جوان��ان فلس��طینی با چند قطع��ه چوب، کاغذ 
و نخ، بادبادکی س��اختند و اندک��ی ماده آتش زا را 
در کیس��ه ای به آن آویزان کردند و پس از ش��عله 
ور کردنش به س��وی نظامیان اسرائیلی فرستادند. 
ورود ای��ن بادبادک ه��ای آتش زا ب��ه خط مقاومت 

مردمی، ابتدا با هدف س��رگرم ک��ردن نظامیان تا 
دندان مس��لح دشمن و البته ترساندن آنها بود که 
ش��رکت کنندگان در راهپیمایی ها را به راحتی به 

قتل می رسانند.
تاکن��ون همی��ن بادبادک های آت��ش زا که نه 
س��امانه ضدهوایی »گنبد آهنین« و نه هیچ سالح 
دیگری نم��ی تواند با آن مقابله کن��د، با انداختن 
ش��عله های کوچک در م��زارع، انبارها و خانه های 
صهیونیست ها، خس��ارت های بزرگی ایجاد کرده 
و خشم شدید مقام های تل آویو را برانگیخته است. 
روزنامه صهیونیس��تی »یسرائیل هیوم« این هفته 
خبر داد که کارشناس��ان، خسارتی را که در طول 
این مدت کوتاه و تا پنج شنبه گذشته به زمین های 
اش��غالی اطراف غزه رس��یده است، 3 میلیون دالر 
برآورد کردند که این مقدار زیان های غیرمستقیم 
را شامل نمی ش��ود. تاکنون بالغ بر 120 تقاضای 
جبران خس��ارت توسط زیان دیدگان صهیونیست 
تحویل شده و ۶ هزار هکتار زمین کشاورزی آتش 

گرفته است.
رژی��م  پارلم��ان  عض��و  گیون��ی«  »موش��ه 
صهیونیس��تی )کنست( و رئیس کمیسیون دارایی 
آن، در تم��اس با مقام ه��ای وزارت دارایی و هیات 
مالیات، خواس��ته مس��اله جبران خسارت آسیب 
دی��دگان از بادبادک های فلس��طینی را در اولویت 

قرار دهند.
»گلع��اد اردان« وزی��ر امنی��ت داخل��ی رژیم 
صهیونیس��تی نیز گفته اس��ت ک��ه »بادباک های 
آتش زا، س��الحی فعال اس��ت که باید آن را از کار 
انداخت«.»نفتالی بینت« وزیر آموزش کابینه رژیم 
صهیونیستی گفت: ما احتیاج به یک گنبد آهنین 
دیگر داریم تا مانع این بادباک های آتش زا باش��ند. 
صهیونیس��ت ها یازده س��ال است از همه سو، چه 
دری��ا و چه زمین و چه آس��مان، نوار غزه را تحت 

ش��دیدترین محاصره درآورده ان��د و در طول این 
مدت هم س��ه بار جنگ بر آنه��ا تحمیل کرده اند 
و ه��م گاه و ب��ی گاه موش��ک های خود را بر س��ر 
م��ردم بی گن��اه آن می ریزند. باریکه غ��زه که تنها 
3۶0 کیلومترمرب��ع مس��احت دارد، ط��ول آن به 
41 کیلومتر می رس��د و عرضش از دریا تا مرزهای 
س��رزمین های اشغالی بین 5 تا 15 کیلومتر است. 
غزه ای که تنها 1.3 درصد از مساحت کل فلسطین 
را تشکیل می دهد و در سال 1۹4۸ و »ایام نکبت« 

از دیگر مناطق جدا ش��د. الزم به ذکر اس��ت رژیم 
صهیونیس��تی تنها گ��ذرگاه تج��اری در مرز غزه 
را بس��ت و به دنبال آن، مصر نیز از بس��ته ش��دن 
گ��ذرگاه رفح تا اطالع ثانوی خبر داد تا نش��انه ها 

حاکی از فشاری جدید بر حماس باشد. 
رژی��م  نخس��ت وزیر  نتانیاه��و«  »بنیامی��ن 
صهیونیستی هفته گذشته دس��تور بستن گذرگاه 
»کرم ابوسالم« تنها گذرگاه تجاری نوار غزه را صادر 
ک��رده و این دس��تور هفته جاری ابالغ ش��د. رژیم 
صهیونیستی اعالم کرده گذرگاه مذکور را به صورت 
کام��ل می بندد و فقط اجازه ورود دارو در زمان نیاز 
را می دهد. گذرگاه رفح واقع در مرز نوار غزه با مصر 
نیز از دیروز از هر دو جهت )فلس��طینی و مصری( 
بسته شد. براساس گزارش وبگاه »فلسطین آنالین«، 
مصر دیروز یک اتوبوس حامل مس��افران از نوار غزه 
را به دلیل وجود مش��کالت فنی، برگشت داد. غزه 
هفت گ��ذرگاه دارد و به غیر از گذرگاه رفح که زیر 
نظر مصر اس��ت ش��ش گذرگاه دیگ��ر یعنی »بیت 
حانون یا ایزر«، »الشجاعیه«، »القراره یا کوسوفیم«، 
»العوده یا صوفا«، »کرم ابوس��الم« و »المنطار« زیر 

نظر رژیم صهیونیستی است.
در ای��ن می��ان »کس��نیا اس��ِولتووا« نماینده 
پارلمان رژیم صهیونیس��تی »کنست« اذعان کرد 
که بازدارندگی و پاس��خ های نظام��ی این رژیم به 
اقدام��ات گروه های مقاومت در ن��وار غزه، ضعیف 
ش��ده است. اسولتووا در مصاحبه با شبکه رادیویی 
»داروم« گف��ت: »حم��اس اکن��ون می داند که ما 
واکنش ه��ای مح��دودی )به اقدام��ات آنها( داریم 
و می داند که ارتش اس��رائیل فقط سیاس��ت های 

کابینه را اجرا می کند«.

مقاومتفلسطیناشغالگرانقدسرابهزانودرآورده
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تحقیقات درباره افزایش آمار  خط تجاوز ب��ه دختران در جنوب ســــر
یم��ن ط��ی برهه اخیر از تش��کیل باندی توس��ط 
نیروه��ای امارات ب��رای آزار دخت��ران جوان پرده 

برداشت.
در ادامه افش��ای جنای��ات اماراتی ها در یمن، 
برخی گزارش ه��ا در یمن حاکی اس��ت که هفته 
گذش��ته دو دخت��ر یمن��ی که کمتر از 20 س��ال 
داشتند، توسط نیروهای امنیتی وابسته به امارات 
ربوده ش��ده و مورد تجاوز قرار گرفتند. والدین دو 
دخت��ر نیز تهدید ش��دند اگر در م��ورد آدم ربایی 
دخترانش��ان حرفی به رس��انه ها بزنند، در معرض 

خطر جانی قرار می گیرند.
وبگاه المراسل یمن با نقل مطلب فوق نوشت 
که این دو حادثه توجه رسانه ها را به سمت مساله 
افزایش و تک��رار پدیده ربودن دخت��ران در عدن 
در جنوب یمن که تحت کنترل عربس��تان و یمن 

است، جلب کرده است.
براس��اس اطالع��ات دریافتی پای��گاه خبری 
»مراس��ل نت«، نیروهای ام��ارات، باندی از عناصر 

نیروه��ای امنیتی وفادار به خ��ود را اداره می کنند 
که دختران جوان را ربوده و آنها را تحویل افسران 

اماراتی می دهد.
منابع رس��انه ای در ع��دن به نق��ل از »امانی 
ابراهیم عمر« یکی از ش��هروندان گفته اس��ت که 
دخت��رش یک هفته پیش توس��ط مام��وران اداره 
پلی��س دار س��عید که توس��ط نیروه��ای امنیتی 
طرفدار امارات اداره می ش��ود، ربوده شده و مورد 
تجاوز قرار گرفته است. وبگاه »عدن الغد« نوشت، 
این شهروند یمنی از اداره پلیس دار سعد به دلیل 
بی اعتنایی به قضیه جنایت یکی از ماموران پلیس 

این اداره در تجاوز به دخترش شکایت کرد. 
طبق این گزارش، م��ادر این دختر هم تاکید 
کرد که مسئوالن اداره دار سعد او را تهدید کردند 
اگر از این قضیه کوتاه نیاید دخترش را هم به جرم 

ارتکاب زنا بازداشت می کنند.
در نه��م ژوئیه نیز پدر و مادر یک دختر جوان 
اهل منطقه المنصوره ش��هر ع��دن خبر دادند که 

دختر 17 س��اله ش��ان در حین خ��روج از یکی از 
مغازه های نزدیک به منزلش��ان ربوده شده و مورد 

تجاوز قرار گرفته است.
رب��ودن دختران در ع��دن در بره��ه اخیر به 
شکل مخوفی افزایش یافته و به یک پدیده جدی 
و خطرناک تبدیل ش��ده است. این در حالی است 
ک��ه منابع محل��ی در عدن در پیامی ب��رای وبگاه 
»مراس��ل نت« گفتند: نیروهای امارات، شبکه ای 
از عوام��ل امنیت��ی را اداره می کنند ک��ه با ربودن 
دختران جوان بخصوص زیر 20 ساله ها، آنها را در 
اختیار افسران اماراتی قرار می دهند تا مورد تجاوز 
ق��رار گیرند. به گفته این مناب��ع، نیروهای امارات 
می خواهند اگر قضیه رسانه ای شود، مسئولیت آن 

بر گردن نیروهای امنیتی محلی باشد.
منابع ع��دن تاکید ک��رد: ده ها م��ورد از این 
دس��ت جنایات حرف مگوی خانواده های قربانیان 
ش��ده که از بیم اینکه برایشان رسوایی به بار آورد 
و اینک��ه نیروهای امنیتی وابس��ته ب��ه امارات هم 

تهدیدهایش��ان در این خص��وص را عملی کنند از 
درز دادن آن به رس��انه ها خودداری می کنند. این 
منابع افزودند: بس��یاری از فعاالن اجتماعی پس از 
اینکه در ش��بکه های اجتماع��ی جنایات نیروهای 
امارات��ی را در رب��ودن دختران و تج��اوز به آنها را 
ف��اش کردند روان��ه زندان های مخف��ی امارات در 

عدن شدند.
در واکنش به جنایات متجاوزان به یمن، یگان 
مهندس��ی ارت��ش یمن و انص��اراهلل در بیانیه ای از 
کشته و زخمی ش��دن بیش از 30 شبه نظامی در 
غرب این کشور خبر داد. در ادامه بیانیه آمده است 
که هفت خودروی نظامی و زرهی شبه نظامیان نیز 
در همی��ن بازه زمانی ه��دف حمالت توپخانه ای و 
موش��کی نیروهای یمنی قرار گرفته  است. ائتالف 
س��عودی سلسلس��ه حمالت کوری را روز دوشنبه 
در منطق��ه »زبید« اس��تان الحدی��ده انجام داد و 
همزمان ی��گان پهپادی ارتش یم��ن و انصاراهلل با 
انجام حمالت دقیق، مواضع ش��به نظامیان ائتالف 
در س��احل غربی را ه��دف قرار گرف��ت. حمالت 
ائتالف متجاوز س��عودی به استان و بندر الحدیده 

از تاریخ 23 خردادماه ش��روع شده است و با وجود 
وساطت های بین المللی همچنان ادامه دارد.

نیروهای یمنی برای پاسخ به تجاوزات بی وقفه 
ائتالف س��عودی علیه الحدیده، دست به عملیات 
منحص��ر به ف��ردی زده اند که مح��دود به نیروی 
زمینی ارت��ش یمن و انصاراهلل نمی ش��ود، بلکه با 
تشکیل یگان مش��ترک پهپادی-موشکی عملیات 
دقیقی را پس از شناسایی مواضع شبه نظامیان در 

الحدیده انجام می دهند.
اما یمنی ها در الحدیده نه تنها در نبرد میدانی، 
بلکه در عملیات هوایی هم دست برتر را دارند که 
دلی��ل آن به همین عملیات دقی��ق ارتش یمن و 
انص��اراهلل در حمل��ه به مواضع نظامی »دش��من« 
و حم��الت »کورکوران��ه« ائت��الف ض��د یمنی به 
س��رکردگی س��عودی ها در مناطق مسکونی یمن 
مانند الحدیده ب��ر می گردد. حمالت جنگنده های 
سعودی به شهرس��تان »زبید« استان الحدیده که 
در پی آن ش��ش نفر از ش��هروندان یمنی کش��ته 
ش��دند، از جمله حمالت کور ائتالف ضد یمنی به 

شمار می آید.
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