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پاکستان: تارنمای خبری نیوز پاکستان اعالم کرد 
که دولت این کشور در نظر دارد به منظور بهبود وضع 
امنیتی مرز دیورند و کاهش فعالیت  تروریس��ت ها ۶۰ 
هزار س��رباز به این مرز مش��ترک و مرز مورد مناقشه 
با افغانس��تان اعزام کند. مقامات نظامی پاکس��تانی که 
نخواستند نامی از آنها گفته شود، اعالم کرده اند که ۴۰ 
درصد نیروهای ذکر ش��ده جذب شده اند و احتماالً این 

تعداد تا دو سال آینده تکمیل می شود.

افغانس�تان: انفجار خودروی بمب گذاری ش��ده 
در ش��هر هرات مرکز اس��تانی به همی��ن نام در غرب 
افغانس��تان چهار کشته و 12 زخمی بر جای گذاشت. 
در ای��ن حادثه عالوه بر 11 غیرنظامی، »حاجی امیر« 
فرمانده س��ابق پلیس محلی شهرس��تان شیندند نیز 
زخمی و چهار تن دیگر کش��ته شدند. »محمد رفیق 
شیرزی« سخنگوی بیمارستان مرکزی شهر هرات در 
همین ارتباط اعالم کرده اس��ت ک��ه 12 مجروح این 
انفجار که در میانش��ان زن و کودک نیز هست به این 
بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته اند.

س�ودان: ح��زب حاک��م کنگ��ره ملی س��ودان با 
کاندیداتوری عمر البشیر برای انتخابات ریاست جمهوری 
در سال 2۰2۰ موافقت کرد؛ اقدامی که بار دیگر مخالفان 
او را از انجام اصالحات ناامید کرد. یکی از مسئوالن این 
حزب در اولین روز از برگزاری نشست شورای مرکزی آن 
در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت که در این نشست 
با اتفاق آرا، به عمر البشیر رئیس حزب اجازه داده شد که 
برای انتخابات 2۰2۰ نامزد شود. منبع مذکور همچنین 
گفت: در اساس��نامه حزب هم اصالحاتی ایجاد ش��د تا 

اجازه کاندیداتوری عمر البشیر را بدهد.

لبنان: فراکس��یون حزب اهلل لبنان در پارلمان این 
کشور اعالم کرد که تأخیر در تشکیل دولت جدید، لبنان 
را به سمت تنش پیش می برد. بعد از سه ماه از برگزاری 
انتخابات پارلمانی لبنان در شش��م ماه مه، هنوز دولت 
جدید در این کش��ور تشکیل نشده است و لبنان شاهد 
خالء سیاسی است. در همین راستا فراکسیون حزب اهلل 
لبنان در پارلمان اعالم کرد که تأخیر در تشکیل دولت 

موجب تنش بیشتر و وخیم تر شدن اوضاع می شود.

تاجیکس�تان: رزمایش نظامی کش��ورهای عضو 
س��ازمان پیمان امنیت جمعی در اکتبر سال جاری در 
نزدیکی مرز تاجیکس��تان با افغانستان برگزار می شود. 
رزمایش نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت 
جمع��ی تحت عنوان »روبژ -2۰18« در میدان نظامی 
»حرب میدان« ناحیه »قبادیان« واقع در 15 کیلومتری 

مرز تاجیکستان با افغانستان صورت می گیرد. 

نیجریه: مناب��ع نظامی گزارش دادند که در حمله 
عناصر بوکرحرام به یک پایگاه نظامی در ش��مال شرقی 
نیجریه، دست کم 1۷ نظامی کشته شدند. عناصر مسلح 
بوکوحرام به روس��تای »غاروندا« در ایالت بورنو یورش 

برده و به یک پایگاه نظامی روستا حمله کردند. 

ذرهبین

مطالبات مردم شمال غرب پاکستان 
 به دنبال تش��دید حمالت تروریس��تی هدفمند 
علیه جامعه ش��یعیان در ش��هر دیره اس��ماعیل خان 
واقع در شمال غرب پاکس��تان، صدها نفر از شیعیان 
و خان��واده قربانیان این حم��الت در اعتراض به تداوم 

اقدامات تروریستی تحصن کردند.
منابع خبری معتبر ش��یعیان در پاکستان گزارش 
دادن��د که قتل ه��ای هدفمن��د تروریس��تی اخیر در 
دیره اس��ماعیل خان یکی از ش��هرهای عم��ده ایالت 
خیبرپختونخواه، سه کشته برجای گذاشت که درمیان 
آن��ان، دو نفر از جامعه ش��یعیان قرار دارن��د. خانواده 
قربانیان این حمالت و برخی از فعاالن سیاسی وابسته 
به گروهای شیعه در شهر دیره اسماعیل خان به تحصن 
دس��ت زده و از مس��ئوالن ایالتی و دولت خواستند تا 
برای جلوگیری از اقدامات تروریستی وارد عمل شوند.

اسد زیدی از مسئوالن ارشد حزب مجلس وحدت 
مس��لمین )از احزاب پیشروی شیعیان پاکستان( نیز با 
حضور در محل تحصن، با حمایت از خواسته معترضان، 
از دولت خواست با شناسایی عناصر قتل های هدفمند 
تروریستی، آنان را محاکمه و مجازات کند. افسران ارشد 
پلیس ش��هر دیره اسماعیل خان نیز با حضور در محل 
تحصن، به خانواده قربانیان این حادثه اطمینان داده اند 

به صورت جدی این موضوع را پیگیری می کنند. 
درپی حضور مس��ئوالن پلیس، تحصن ش��یعیان 
نیز به پایان رسید. ش��یعیان شهر دیره اسماعیل خان 
از مدت ها پیش، زیر فشار تهدیدهای گروه های افراطی 
قرار داشته و بسیاری از مردم شهر پیام های تهدید آمیز 
دریاف��ت می کنن��د. رون��د کش��تار ش��یعیان در دیره 
اس��ماعیل خان از س��ال ها قبل ادامه دارد و بی توجهی 
برخی مس��ئوالن این کشور، این ش��هر را به مرز یک 

فاجعه انسانی رسانده است.

نیمچهگزارش

آمریکا اگر دالر دارد ما خدا را داریم
رئیس جمه��ور ترکیه در واکنش به س��قوط 3۰ درصدی ارزش لیر در برابر 
دالر، از مردم خواس��ت صبور باش��ند زیرا اگر آمریکایی ها دالر دارند، ترکیه نیز 

خدا را دارد. 
رجب طیب اردوغان گفت: ما بیشتر از گذشته کار می کنیم و تالش خواهیم 
کرد که 81 استان کشورمان را نوسازی و مدرن تر کنیم. بدانید که ما اکنون بهتر 

از دیروز هستیم و فردا بهتر از امروز خواهیم بود. نگران نباشید.
 رئیس جمهور ترکیه از مردم خواس��ت که در برابر گزارش های س��قوط ارزش پول 
صبور باشند و برای بهبود اقتصاد تالش کنند. روابط ترکیه با آمریکا طی سال های اخیر 
به خاطر مسائلی مانند حمایت نظامی واشنگتن از شبه نظامیان ُکرد سوری، عدم استرداد 
فتح اهلل گولن تهدید به تحریم به خاطر خرید س��امانه های پدافند موش��کی اس۴۰۰ از 

روسیه و همچنین بازداشت کشیش آمریکایی در ترکیه، متشنج شده است.

چالش
بدهی عمومی عربستان رکورد زد

وزارت دارایی عربس��تان اعالم کرد بدهی عمومی این کش��ور در نیمه اول 
س��ال 2۰18 با 1/21 درصد رشد نسبت به گذشته از مرز 2/1۴3 میلیارد دالر 

عبور کرده است. 
بدهی عمومی سررس��ید شده علیه عربس��تان تا پایان سال 2۰1۷ در حال 
حاضر 2/118 میلیارد دالر است. در پایان نیمه اول سال 2۰18 میزان بدهی های 
داخلی این کش��ور از مرز 2/۷۷ میلیارد دالر گذش��ته اس��ت که ۹/53درصد از کل 

بدهی ها را به خود اختصاص می دهد.
 وزارت دارایی عربستان علت اصلی این امر را کاهش قیمت نفت به عنوان منبع اصلی 
درآمد نس��بت به سطح آن در س��ال 2۰1۴ اعالم کرده است. این کسری بودجه در سال 
2۰1۴ به 1۷ میلیارد دالر رسیده بود که به ترتیب در سال های 2۰15 به ۹۷ میلیارد دالر 

و در سال 2۰1۶ به ۷۹ میلیارد و در سال 2۰1۷ هم به رقم 3/۶1 میلیارد دالر رسید.

سر خط 
ولیعهد ابوظبی به دنبال ترور حاکم امارات 

تارنمای خبری عربی 21 با رمزگش��ایی از تازه ترین توئیت »مجتهد« فعال 
سیاس��ی عربس��تانی مدعی ش��د: محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی درصدد است، 
خلیفه بن زاید برادر و حاکم تش��ریفاتی امارات متحده عربی را با ماده پلوتونیوم 
از بین ببرد. قدرت در امارات از یک مقام تشریفاتی به صورت رسمی در می آید، 
ش��ر فرد موذی که بدون شایستگی به شهرت رسیده است، کم می شود و کشور 

به صورت یک قدرت یکپارچه و متمرکز درخواهد آمد. 
برخ��ی بر این باورند که منظور مجتهد از ش��خص مزعج )ش��خص موذی(، خلیفه 
بن زای��د حاک��م امارات اس��ت که محمد ب��رادر کوچکترش قصد ترور آن بوس��یله ماده 
پولوتونی��وم را دارد. ام��ا برخی دیگر بر این باورند منظور مجتهد از این ش��خص، محمد 
بن راشد آل مکتوم نخست وزیر امارات و حاکم دبی است که از محبوبیت زیادی در میان 

شهروندان این کشور برخوردار است.

بحران

از ما به ما می رسد 
علی تتماج 

یمن بار دیگر روزی خونین را در کارنامه بشریت به ثبت 
رس��اند. ائتالف س��عودی – آمریکایی که ادعای جنگ برای 
حمایت از بشریت را سر می دهند اقدام به بمباران بخش هایی 
از یمن کردند که در نتیجه آن اتوبوس دانش آموزان را هدف 
قرار دارند که ده ها ش��هید و زخمی بر جای گذاشت. کودکان 
یمنی در حالی در خون خود غلطیدند که با توجه به امکانات 
و تجهیزات ائتالف س��عودی - آمریکایی قطعا این کش��تار را 
نمی توان یک اش��تباه دانس��ت بلکه اقدامی از پیش طراحی 

شده برای انتقام گیری از یمن بوده است.

 یمنی که در طول سه و سال و نیم نه تنها تسلیم سلطه 
گری و زیاده خواهی ائتالف س��عودی نش��ده بلکه هر روز بر 
مقاومت آن افزوده شده تا جایی که پاسخ های موشکی ارتش 
و نیروهای مردمی یمن، عربس��تان و امارات را که میلیاردها 
دالر خرید تسلیحاتی داشته اند به ستوه آورده است. یمنی ها 
با هدف قرار دادن ناوگان نظامی آنها نشان دادند که اگر اراده 
کننده بستن تنگه باب المندب برای آنها کار دشواری نیست. 
ایس��تادگی یمنی ه��ا چنان ب��وده که ائتالف س��عودی برای 
پنهان س��ازی عمق شکس��ت خود به فرافکنی و دشمن سازی 
ظاهری پرداخته و با برجسته س��ازی ن��ام ایران تالش دارد تا 
چنان وانمود سازد که با قوی ترین نیروی نظامی منطقه یعنی 
ایران درگیر اس��ت حال آنکه واقعیت امر آن است که آنها در 
برابر یمنی شکس��ت خورده اند که 2۰ میلیون نفر از جمعیت 
3۰ میلیونی آن در فقر و گرسنگی به سر می برند و از حداقل 

امکانات نیز محروم هستند. 

حال این سوال مطرح می شود که ریشه این همه جنایت از 
کجا آمده که ائتالف سعودی دست به کشتار کودکانی می زند 
که تنها جرمش��ان یمنی بودن اس��ت؟ پاسخ به این پرسش را 
در چند الیه می توان جس��ت وجو کرد. بخش��ی از این جنایت 
برگرفت��ه از خیانتی اس��ت که برخی از مقام��ات یمنی مانند 
منصورهادی رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن به ملتشان 
دارند آنهایی که برای کس��ب قدرت چشم به سعودی داشته و 
به خاطر منافع شخصی در برابر ملتشان قرار گرفتند. بعد دیگر 

عامالن این جنایت را باید در کم کاری جهان اسالم دید. 
وقتی آمریکا در افغانس��تان اقدام به کشتار مردم بی گناه 
می کن��د و یا در فلس��طین ارتش صهیونیس��تی قتل عام غزه 
را ص��ورت می ده��د، وقت��ی در س��وریه و عراق تروریس��م و 
حامیانشان هر روز مردم بی گناه را به خاک و خون می کشند 
و یا در آفریقا به عناوین مختلف مسلمانان قتل عام می شوند و 
در غرب هر روز مسلمانان به جرم مسلمانان بودن بازخواست 

و شکنجه روحی و جسمی می شوند در حالی که جهان اسالم 
راه سکوت درپیش گرفته قطعا ائتالف سعودی - آمریکایی از 
جنایات خود در یمن دس��ت بر نمی دارد. اسفناک تر آنکه در 
نشست سازمان همکاری اسالمی در جده به جای محکومیت 
این جنایات از سعودی در یمن حمایت و حتی ایران و مقاومت 

منطقه که علیه تروریسم می جنگند محکوم می شوند. 
در این ش��رایط اس��ت که کش��ورهای غربی از این همه 
تفرقه جهان اس��الم اس��تفاده ک��رده تا از کش��ورهایی مانند 
عربستان برای کشتار در جهان اسالم بهره گیرند و هم سالح 
خود را به فروش برسانند. سازمان ملل نیز صرفا به بیان بیانیه 

و ابراز تاسف بسنده می کند. 
به صراحت می توان گفت که از ما به ما می رسد و کشتار 
کودکان یمن نتیجه همان س��کوت کرکننده در برابر کشتار 
کودکان فلس��طینی اس��ت که در س��ایه بی ارادگی و سکوت 

جهانی به ویژه جهان اسالم صورت می گیرد. 

یادداشت

یکا به داعش قطع مسیر کمک های آمر
در ادامه دستاوردهای مقاومت، ارتش سوریه و نیروهای  آس�یا همپیمانش موفق ش��دند با به دست گیری کنترل چند غ�رب 
منطق��ه، راه امدادرس��انی به عناص��ر داعش از پایگاه »التن��ف« که نظامیان 

آمریکایی در آن حضور دارند، را قطع کنند.
 یگانهای ارتش س��وریه و نیروهای همپیمان��ش در محورهای عملیاتی 
خود در ریف ش��رقی سویداء، دامنه مناطق تحت تسلط خود به سمت عمق 
صحرای این اس��تان را گس��ترش دادند. خبرگزاری رس��می س��وریه )سانا( 
گزارش داد که ارتش س��وریه به س��مت منطقه »ارض الک��راع« و ارتفاعات 

»الصفا« پیشروی کرده و خود را به منطقه »ظهره راشد« رسانده است.
نیروهای س��وری همزمان با پاکس��ازی مناطق و ارتفاعاتی که به تازگی 
آزاد کرده ان��د در برخی از محوره��ا 35 کیلومتر پیش��روی کرده اند. عناصر 
داعش هم برای اینکه روند پیش��روی ارتش سوریه را ُکند کنند، در جاده ها 
مین و مواد منفجره کار گذاش��ته اند و نیروهای مهندس��ی ارتش س��وریه در 
حال خنثی س��ازی این مینها هس��تند. عناصر داعش همچنین قصد داشتند 
به س��مت »بئر نعیمه« نفوذ کنند که ارتش س��وریه این حمالت را دفع کرد 
و ش��ماری از آنان را از پای درآورد. بالگردهای ارتش با پرواز بر فراز ش��هرک 
»تفتناز« واقع در ش��مال ش��رق ادلب و پرتاب برگه، از س��اکنان این منطقه 

خواستند که با ارتش همکاری کنند.
 اس��تان ادلب تنها اس��تانی اس��ت که به طور کامل هن��وز تحت کنترل 
گروه های تروریستی از جمله »جبهة النصره« شاخه القاعده در سوریه است.

تل آویو دست به دامان آتش بس
پس از آنکه گروه های مقاومت فلس��طین در واکنش به  تجاوزات رژیم صهیونیس��تی 22۰ موش��ک به س��مت مق���اوم�ت
ش��هرک ها و پایگاه های صهیونیستی مجاور غزه شلیک کردند، تل آویو برای 

فرار از شکستی سنگین تر دست به دامان آتش بس شد.
غزه باردیگر صحنه تجاوز صهیونیس��ت ها و البته مقاومت فلس��طین بود 
که در نهایت صهیونیس��ت ها را وادار به درخواس��ت آتش ب��س کرد چنانکه 
»تلویزیون االقصی« وابس��ته به حماس در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد 
فلس��طینی، تایید کرد که با وساطت مصر، بین حماس و رژیم صهیونیستی 
آتش بس حاصل ش��د. این منبع ارشد حماس که نخواست نامش فاش شود، 
گفت که بین فلسطینیان و رژیم صهیونیستی توافق آتش بس حاصل شد و با 
این توافق، به دو روز درگیری  بین دو طرف پایان دهد. مقام ارشد حماس به 
تلویزیون االقصی گفت، اساس این توافق، خواست دو طرف برای بازگشت به 

آرامش بوده و آنها به یک توافق بلندمدت برای آتش بس دست نیافتند.
 جنگنده ه��ای رژیم اش��غالگر قدس در حمله به ی��ک مرکز فرهنگی در 
غ��رب نوار غزه چندین ش��هروند فلس��طینی دیگر را زخمی کردند. ش��بکه 
»قدس« فلسطین گزارش داد که جنگنده های صهیونیستی ساختمان مرکز 
فرهنگی »المس��حال« واقع در جنوب اردوگاه س��احلی واقع در غرب غزه را 

هدف قرار داده اند.
 گروه های مقاومت فلس��طینی نیز در واکنش به این حمله، شهرک های 

صهیونیست نشین اطراف غزه را هدف حمالت راکتی خود قرار دادند. 

ین اردوگاه پناهندگان جهان بزرگتر
همزمان با اس��تمرار سرکوب مسلمانان میانمار، روزنامه  بش�ر "هانوفرش��ه آلگماینه س��ایتونگ" در مطلب��ی با عنوان حق�وق 
زندان��ی در بزرگتری��ن اردوگاه جه��ان به وضعی��ت فاجعه ب��ار پناهندگان 
روهینگیای��ی در بنگالدش پرداخته و نوش��ت: حدود یک س��ال پیش صدها 

هزار روهینگیایی قبل از قتل عام میانمار به بنگالدش فرار کردند.
 حدود یک میلیون روهینگیایی قبل از کشتارها در میانمار از کشور خود 
به بن��گالدش فرار کردند. حاال در اردوگاه ممل��و از جمعیت کوتوپالونگ در 
بنگالدش فاجعه دیگری در انتظار آن ها است. باران های موسمی این منطقه 
بزرگ و پر تپه را تبدیل به یک تله خطرناک پناهندگان روهینگیایی می کند. 
اکثر پناهندگان روهینگیایی در این منطقه یک سال پیش شاهد کشتار این 
اقلیت مسلمان در میانمار بوده اند. بیپلوب شارکر که در اردوگاه پناهندگان 
بنگالدش یک یتیم خانه را اداره می کند در این باره اظهار داش��ته اس��ت که 
کودکان اغلب با هم با عصا می جنگند و قتل عام ها را بازی می کنند و س��عی 

می کنند آنچه را دیده اند پردازش کنند.
این روزنامه آلمانی در ادامه به ش��رح حال اسفناک برخی از پناهندگانی 
ک��ه در ای��ن اردوگاه ها به س��ر می بردند پرداخت��ه و از زب��ان احمد یکی از 
پناهندگان بس��یار عصبانی روهینگیایی گفت: "آنگ س��ان س��وچی "، رهبر 
امیانمارجایزه صلح نوبل را دریافت کرده است اما اجازه می دهد که مسلمانان 
در کشورش قتل عام شوند. در اوایل ژوئن سازمان ملل تالش کرد تا برای حل 

بحران اقلیت روهینگیایی میانجی گری کند. 

آگهى مناقصه سازمان عمران شهردارى اصفهان

        سازمان عمران شهردارى اصفهان در نظر دارد عمليات بارگيرى و جابجايى مصالح توليد شده توسط خطوط دانه بندى به كليه دپو ها در محدوده مجتمع توليدى صفه را به صورت مناقصه 

به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان شركت در مناقصه ميتوانند جهت دريافت اسناد با ارائه رزومه متناسب از تاريخ نشر آگهى ، حداكثر تا تاريخ 97/05/25 به سازمان عمران 
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ویژه گروه فرادید  طم��ع آمری��کا برای کس��ب گ�زارش 
دالرهای نفتی صعودی هر روز قربانیان بیش��تری 
می گیرد چنانکه ده ه��ا کودک در حمله هوایی به 
اتوبوس��ی در استان صعده در شمال یمن کشته یا 

زخمی شدند.
یمن س��رزمینی  است که در س��ه سال و نیم 
اخی��ر نم��ادی از درد و رن��ج و البت��ه ایس��تادگی 
مردمانی اس��ت که با دست خالی در برابر تجاوزات 
ائتالف آمریکایی – س��عودی که از حمایت برخی 
کش��ورهای عربی و غربی و البته س��کوت سازمان 
مل��ل برخوردارند ایس��تاده اند. آمریکایی ها و البته 
کش��ورهایی مانند فرانس��ه و انگلیس این جنگ را 
فرصتی برای کشتار مسلمانان و البته فروش سالح 
می دانند. دالرهای نفتی س��عودی موجب ش��ده تا 
آنها چش��م بر جنایات سعودی ببندند در حالی که 
هر روز بر ش��دت جنایات سعودی افزوده می شود. 
این رویک��رد جنایت کارانه چنانک��ه بوده که حتی 
به اتوبوس دانش آم��وزان نیز رحم نکرده اند وزارت 
بهداشت یمن اعالم کرد شمار قربانیان حمله هوایی 
ائتالف س��عودی به اتوبوس حامل دانش آموزان در 
بازاری در منطقه ضحیان اس��تان صعده به چهل و 

هفت شهید و هفتاد و دو زخمی افزایش یافت.
س��ازمان جهانی صلیب سرخ اعالم کرد بیست 
و نه نفر از شهدای حمله هوایی ائتالف سعودی به 
اتوبوسی در استان صعده یمن، کودک هستند. فؤاد 
ناجی معاون وزیر اوقاف یمن گفت: در حمله هوایی 
ائتالف سعودی، اتوبوس ۷۷ دانش آموز که در پایان 

اردوی تابس��تانی خود در حال بازگشت از مسجد 
جامع بزرگ صعده بودند، هدف قرار گرفت.

صندوق کودکان ملل متحد »یونیس��ف« اعالم 
کرد پس از کش��ته ش��دن ده ها ک��ودک یمنی در 
حمله هوایی به صعده، دیگر هیچ بهانه ای قابل قبول 
نیس��ت. آیا جهان به کشته شدن کودکان بیشتری 

نیاز دارد تا برای توقف جنگ یمن تالش کند؟
 خبر دیگر اینکه جنگنده های متجاوز سعودی 
آمریکایی، منطقه العمش��یه از توابع منطقه حرف 
س��فیان در اس��تان عمران یمن را هدف حمالت 
خود قرار دادند. عربستان سعودی و امارات کشتن 
انس��ان ها را س��هل می ش��مرند و از ای��ن رو خون 
انس��ان ها را همچون آب روان می س��ازند. حمالت 
هوای��ی جنگنده های س��عودی - امارات��ی به عمر 
ده ه��ا تن از یمنی ها در اس��تان صعده یمن پایان 
داد. ائتالفی که س��عودی فرماندهی آن را به عهده 
دارد ای��ن جنایت خود را با بی��ان اینکه آنچه رخ 
داد یک اقدام نظامی مشروع بود که با حقوق بشر 
بین المللی همخوانی دارد، توجیه کرد اما تصاویری 
که از یمن به دست آمده است اینکه چگونه چنین 
هدفی را می توان هدف مشروع و قانونی تلقی کرد 

به خوبی تفسیر می کند.

سناتور مورفی با اشاره به کشتار یمن گفت ما 
یک اتوبوس مدرس��ه را بمباران کردیمبه گزارش 
سرویس بین الملل خبرگزاري صداوسیما، سناتور 
دموکرات ایالت کنتیکت می گوید بمباران یمن از 
س��وی عربستان س��عودی / امارات متحده عربی / 
ای��االت متحده آمریکا بیش از پیش عاری از حس 
مسئولیت پذیری شده است. این سناتور آمریکایی 

در توئیتی دیگر نوش��ت: دولت ترامپ می گوید ما 
باید در عملیات بمباران یمن در کنار ائتالف تحت 
رهبری عربس��تان باش��یم تا تلفات غیرنظامیان را 
کاهش دهیم اما دقیقا خ��الف این اتفاق می افتد. 
س��ازمان ملل متحد می گوید که یک سوم حمالت 
هوای��ی در یمن غیرنظامیان را هدف قرار می دهد. 

یک سوم. شما این کار را اتفاقی انجام می دانید!

از س��وی دیگ��ر جنب��ش ح��زب اهلل لبنان در 
بیان��ه ای، حمله مرگبار جنگنده های س��عودی به 
اتوب��وس حامل دانش آموزان یمنی را محکوم کرد. 
وزارت خارجه س��وریه ضم��ن محکومیت جنایت 
تازه ائتالف س��عودی علیه ک��ودکان یمنی تصریح 
کرد که طرح رژیم عربستان در یمن در برابر اراده 
پوالدین ملت این کش��ور شکس��ت خواهد خورد. 
در این میان س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در 
پاس��خ به سوالی درباره شهادت 5۰ یمنی که اکثر 
آنها را کودکان دانش آموز تشکیل می دهند، بدون 
محکوم کردن این کش��تار ، عربس��تان سعودی را 

»شریک راهبردی« واشنگتن خواند.
رئیس ش��ورای عالی انقالبی یمن اعالم کرد ما 
آمری��کا و انگلیس را مس��ئول اصلی جنایت صعده 
و س��ایر جنایت هایی می دانیم ک��ه ائتالف متجاوز 
سعودی با استفاده از تسلیحات آنها مرتکب می شود. 
محمد علی الحوثی رئیس شورای عالی انقالبی یمن، 
با صدور بیانیه ای جنایت ائتالف متجاوز سعودی را 
علیه ک��ودکان و غیرنظامیان محکوم و تأکید کرد: 
ای��ن جنایت و جنایت های پیش��ین ائتالف متجاوز 
سعودی نش��ان می دهد آنان باوری به صلح ندارند. 
همچنین سخنگوی وزارت حقوق بشر یمن جنایت 
ضحی��ان را محکوم کرد و گفت این جنایت عمدی 
ب��وده و اتوبوس دانش آموزان مس��تقیما هدف قرار 
گرفته است. وزیر بهداشت یمن اعالم کرد با جنایت 
ائتالف متجاوز س��عودی - آمریکای��ی در حمله به 
اتوبوس حامل دانش آموزان در استان صعده، شمار 

شهدای کودک یمنی از سه هزار نفر فراتر رفت.

ده ها دانش آموز یمنی در حمله هوایی ائتالف عربستان به خاک و خون کشیده شدند

 قربانیان طمع آمریکا و دالر سعودی
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