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بحرین: علمای بحری��ن در بیانیه ای ضمن تبریک 
آزادی مجید المشعل از زندان های رژیم آل خلیفه تأکید 
کردند و گفتند: علمای بحرین سرهایشان را باال می گیرند 
و هرگ��ز در برابر غیر اهلل س��ر خم نمی کنند و به وظایف 
شرعی و قانونی خود عمل کرده و با ظلم مبارزه می کنند. 
در این بیانیه آمده است: شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت 
الوفاق و بقیه علما و آزادگان سربلند وارد زندان های ظلم 
می ش��وند چراکه خواهان حق و عدالت هس��تند. مجید 
المشعل نیز سربلند از آزمون فداکاری و ایثار بیرون آمد و 

بندهای جالدان و مستکبران را پاره کرد. 

ترکی�ه: نیروهای اداره مبارزه با تروریس��م پلیس 
آنکارا 63 نظامی را به اتهام ارتباط با شبکه فتح اهلل گولن 
رهبر این گروه بازداش��ت کرد. براساس این گزارش این 
افراد که حکم بازداشت آنان صادر شده )3 نفر سرهنگ، 
4 نفر س��رهنگ دوم، 4 نفر سرگرد، 9 نفر سروان و 28 
تن نیز ستوان( همگی از خلبانان بالگردهای فرماندهی 

هوانیروز نیروی زمینی ارتش ترکیه هستند.

آلمان: پلیس آلمان س��ه تبعه عراقی را با ادعای 
اتهام تالش این افراد برای طرح ریزی حمله تروریستی 
دستگیر کرد. دو جوان 23 ساله و یک جوان 36 ساله 
اوایل وقت ام��روز درپی بازرس��ی و تفتیش در ایالت 
اشلس��ویگ هولشتاین بازداشت شده اند. پلیس مدعی 
ش��ده اس��ت که این افراد بمب گ��ذاری و یک حمله 

تروریستی را طرح ریزی کرده بودند.

کوی�ت: معاون وزیر خارجه کویت که پیش از این 
درب��اره حل بحران به وجود آم��ده در روابط بین قطر و 
چهار کش��ور عربی ابراز امیدواری ک��رده بود، گفت که 
هیچ نشانه ای دال بر حل این بحران وجود ندارد. »خالد 
الجاراهلل« در حاش��یه برگزاری جشن عید ملی هند که 
در سفارت این کشور در کویت برگزار شد، گفت که هیچ 
نشانه ای درباره حل بحران در روابط قطر با چهار کشور 

عربی و یا مهار اختالفات این کشورها دیده نمی شود.

پاکس�تان: حمله ش��به نظامیان ب��ه مرکز پلیس 
در منطقه لوراالئی از توابع ایالت بلوچس��تان پاکستان 
دس��ت کم 9 کش��ته و 21 زخمی بر جای گذاشت. در 
این حمله تروریس��تی 3 پلیس جان خود را از دس��ت 
دادند و 12 نفر از آنان زخمی شدند این در حالی است 

که بقیه قربانیان مردم عادی هستند. 

ذرهبین

سکوت جهان در برابر رنج  کودکان روهینگیا 
یک مقام ارش��د یونیس��ف اعالم ک��رد که جامعه 
بین الملل��ی نبای��د در مواج��ه با درد و رن��ج کودکان 

مسلمان روهینگیا در میانمار ساکت بماند.
 هنریتا فوره، مدیر اجرایی یونیسف در سخنرانی 
در نشس��تی در ش��هر نایپیداو، پایتخت میانمار اظهار 
کرد: ما نمی توانیم درد و رنج پیش روی آوارگان اقلیت 
روهینگی��ا ک��ه در حال حاضر در بن��گالدش پناهنده 
ش��ده اند را نادیده بگیریم. این مقام ارش��د یونیس��ف 
اظهار داش��ت: ما باید با یکدیگر همکاری کنیم تا یک 

آینده صلح آمیز برای همه ایجاد کنیم.
او که اولین مقام ارش��د یونیس��ف است که بعد از 
3۰ سال به میانمار س��فر می کند از دولت این کشور 
خواست اقداماتی را اتخاذ کند تا اعتمادی را که برای 
هرجامعه ای اساس��ی اس��ت بازس��ازی کند. این مقام 
یونیس��ف با اش��اره به اذیت و آزار اقلیت روهینگیا در 
ایالت راخین میانمار طی سال های اخیر، خاطر نشان 
کرد: با این حال آش��تی باید بعد از پاسخگویی انجام 
پذیرد. ف��وره همچنین از میانمار خواس��ت تا مجدداً 
طرح ه��ای حمایتی از مادران و ک��ودکان را در ایالت 
راخین به اج��را درآورده و تضمین کند همه کودکان 
گواهی تولد داش��ته باشند. وی افزود: در ضمن این که 
ما گام ه��ای بعدی خود را با هم��کاری یکدیگر مورد 
بحث قرار می دهیم من همچنین امیدوارم مش��خص 
کنی��م که چه ط��ور نیازمندترین کودکان این کش��ور 
را ش��امل کودکانی که در مناط��ق جنگ زده و دور از 
دسترس بوده و در حاشیه قرار داشته و مورد تبعیض 

هستند در برنامه هایمان در اولویت بگذاریم.
ف��وره همچنی��ن عنوان ک��رد: در ایال��ت راخین 
معنی این رویکرد این اس��ت که از اجرای توصیه های 
کمیسیون مشورتی که قباًل تحت رهبری کوفی عنان 
فقید فعالیت داش��ت حمایت کنیم. وی در عین حال 
خواهان ایجاد یک محیط امن برای بازگش��ت آوارگان 
روهینگیا از بنگالدش شده و گفت: اجرای توصیه های 
مذکور تاثیر زیادی در برقراری ش��رایط درس��تی که 

برای بازگشت آوارگان از بنگالدش خواهد داشت.
فوره تاکید کرد: ما از جانب تیم های یونیس��ف که 
در آنجا فعالیت دارن��د اطالع یافتیم که کودکان دراین 
کمپ ه��ا در ش��رایطی پرخطر و تقریب��اً ناامید زندگی 
می کنن��د و خواهان اتخاذ اقدامات الزم برای بازگش��ت 
ام��ن، داوطلبان��ه و همراه با حفظ منزل��ت برای آنها به 
خانه هایشان و احترام به حقوق شان هستیم تا بار دیگر 
بتوانند به آرامش در کنار همسایگان خود زندگی کنند.

نیمچهگزارش

نظامیان آلمانی موظف به دفاع از منافع آمریکا
ص��در اعظم آلمان گفت: نیروهای نظامی این کش��ور در ماموریت های خود 
در افغانس��تان و دیگر کش��ورهای اروپایی و آفریقایی، خود را موظف به دفاع از 

منافع آمریکا می دانند. 
آنگال مرکل در مراس��می در برلین در مورد رش��د تفکرات ملی گرایانه بین 
کش��ورها هش��دار داد و افزود: نظامیان آلمانی در افغانس��تان هستند تا از منافع 
آمریکا دفاع کنند. وی افزود: امروز ما برای دفاع از منافع مشترک با همپیمانان خود 

نه تنها در غرب بالکان، بلکه در افغانستان حضور داریم . 
صدراعظ��م آلم��ان تاکید کرد: در کش��ور مالی واقع در قاره آفریق��ا حضور داریم و 
می دانی��م ک��ه باید بیش از اینها فعالیت کنیم. مرکل در بخش دیگری از س��خنان خود 
گفت: این امنیت مش��ترک اس��ت که ما را موظف به دفاع از آن می کند زیرا می خواهیم 

از ارزش های خود دفاع کنیم. 

سرخط
آمریکایی ها به ترامپ رای نخواهند داد

براس��اس نظرس��نجی های جدید، اکثریت آمریکایی ها گفته اند که قطعا به 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور کنونی این کش��ور برای انتخابات بعدی ریاس��ت 

جمهوری رای نخواهند داد. 
در جدیدترین نظرس��نجی مشترک »واشنگتن پست« و شبکه خبری »ای.
بی.س��ی«، 56 درصد پرسش ش��وندگان گفتند که اگر ترامپ نامزد قطعی حزب 
جمهوریخواه در انتخابات ریاس��ت جمهوری باشد، قطعا به او رای نخواهند داد. این 
در حالی اس��ت که تنها 28 درصد گفته اند قطعا به ترامپ رای می دهند.در میان بانوان 
شرکت کننده در این نظر سنجی، 64 درصد گفتند که موافق حمایت از ترامپ نیستند. 

این درحالی است که 48 درصد مردان نیز نظر مشابهی داشتند. 
31 درصد رای دهندگان جمهوریخواه نیز گفتند که خواهان کاندیدا ش��دن شخص 

دیگری از این حزب برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هستند.

چالش
سطح درگیري بالقوه در جهان در نقطه خطرناک

معاون وزیر امور خارجه روس��یه گفت بی اعتمادی عمیقی میان پنج کشور 
بزرگ هسته ای وجود دارد و سطح درگیری بالقوه در جهان به نقطه خطرناکی 

رسیده است.
سرگئی ریابکوف گفت اوضاع در حوزه امنیت بین المللی تثبیت نشده است 
و حتی در حال بدتر شدن است. به گفته ریابکوف، با توجه به تالش های برخی از 
کشورها برای برهم زدن رژیم های عدم اشاعه تسلیحات کشتار جمعی، روسیه شاهد 

کاهش ثبات راهبردی در جهان است. 
معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد: برخی از کشورها در حال ایجاد تغییرات 
خطرناکی در دکترین خود هستند؛ از جمله کشورهایی که در کاهش آستانه استفاده از 
تسلیحات هسته ای, پیشرو هستند. وی گفت: اوضاع به قدری جدی است که این بار ما 

حتی مجبور شدیم از صدور یک بیانیه نهایی خودداری کنیم.

بحران

بنا
ا

مدعیان بی عمل 
علی تتماج

 مبارزه با تروریسم همچنان کلیدواژه ای است که در راس 
گفتمان محافل رسانه ای و سیاسی جهان قرار دارد. در همین 
چارچوب وزارت خارجه آمری��کا اعالم کرد روز 1۷ بهمن در 
واشنگتن نشس��تی با حضور وزرای خارجه عضو ائتالف علیه 
داعش برگزار خواهد کرد. این ادعا در حالی مطرح ش��ده که 
در باب آن چند نکته قابل توجه است. این مسئله مطرح است 
که آمریکا از کدام ائت��الف صحبت می کند چراکه جز برخی 
کش��ورهای عربی و کش��ورهای ذره ای و صهیونیست ها دیگر 
کش��ورها مخالف آمریکا هس��تند. اگر آمری��کا واقعا به دنبال 

مبارزه با داعش اس��ت چرا در این س��ال ها از سوریه حمایت 
نک��رده در حالی که س��وریه در صف اول مبارزه با تروریس��م 
اس��ت. آماره��ا و گزارش ها تماما از نقش آمری��کا در ایجاد و 
گس��ترش تروریس��م حکایت دارد چنانکه هیالری کیلنتون 
رس��ما اعالم کرد القاعده را آمریکا ایج��اد کرده و ترامپ نیز 

داعش را ساخته اوباما عنوان کرد .
 واهی ب��ودن ادعای آمریکا زمانی آش��کار می ش��ود که 
حمایت های تس��لیحاتی و مال��ی آمریکا از تروریس��ت ها در 
س��وریه و عراق کامال مش��هود اس��ت چنانکه اخیرا نیز 25۰ 
کامیون تس��لیحات برای آنها ارس��ال کرده اس��ت آمریکا اگر 
واقع��ا ب��ه دنبال مبارزه با تروریس��م اس��ت چرا ای��ران را در 
لیس��ت تحری��م و تهدید قرار داده در حال��ی که جهان ایران 
را مبارز اول با تروریس��م می داند .اقدام آمریکا در همکاری با 
صهیونیست ها علیه س��وریه واهی بودن ادعای ضد تروریسم 
آن را آش��کارتر می س��ازد. اق��دام امریکا مبنی بر تروریس��م 

نامی��دن تی��پ فاطمیون و زینبیون و ح��زب اهلل در حالی که 
آنه��ا از ارکان مبارزه با تروریس��م هس��تند ج��ای تامل دارد 
.آمریکا از حامیان اقدامات بحران س��از کش��ورهای عربی در 
س��وریه و عراق بوده و این مغایر با ادعای ضدیت با تروریسم 
اس��ت پایگاه های آمریکایی در عراق همواره محل نگهداری و 

پرورش تروریست ها بوده است.
 در ب��اب اه��داف آمریکا می توان گفت که این کش��ور با 
این نشس��ت ب��ه دنبال پنهان س��ازی نقش خ��ود در ایجاد و 
گس��ترش تروریس��م و بحران در منطقه اس��ت این در حالی 
است که بسیاری تاکید دارند مریکا با این نشست ها نمی تواند 
از محاکم��ه افکار عموم��ی جهان به جرم جنایت و کش��تار 
فرار کن��د آمریکا نمی تواند با این نشس��ت های ظاهری خود 
را ش��ریک دس��تاوردهای مبارزان واقعی با تروریس��م یعنی 
س��وریه و عراق و متحدانشان نماید چراکه این نشست ادامه 
بهانه جویی آمریکا برای نظامی گری در منطقه اس��ت چنانکه 

آمریکا اخیرا با ادعای حمایت از متحدانش طرح های موشکی 
جدی��دی را آغاز کرده از جمله در خاورمیانه و ش��رق آس��یا 
چنانکه آمریکا جهت دفع موش��ک های قاره پیمای رقبا قصد 

دارد سامانه راداری جدید در ژاپن مستقر کند. 
ترام��پ می خواهد ب��ا این نشس��ت افکار عموم��ی را از 
بحران های داخل��ی خود به خارج معط��وف و رفتارهای ضد 
بشری خود را توجیه نماید آمریکا با نشست هایی مانند ورشو 
ضد داعش می خواهد ابعاد جدیدی از جوسازی ها علیه ایران 
را داش��ته باشد در حالی که عدم مش��ارکت کشورها در این 

نشست ها ناکامی زودنگام طرحش را به همراه دارد. 
در جمع بندی نهایی می توان گفت که برگزاری نشس��ت 
ضد داعش فریبی بیش نیس��ت و عم��ال نمی تواند کارکردی 
برای امنیت جهان داشته باشد چنانکه نشست های گذشته ای 
که با این ادعا آمریکا برگزار کرده هرگز س��رانجامی نداشته و 

صرفا جنبه تبلیغاتی داشته است. 

یادداشت

ویژه گروه فرادید  گروه لیما )کانادا و 13 کش��ور گ�زارش 
آمریکای التین( که درپیش از این از گوایدو حمایت 
کرده در چرخشی آشکار در مواضعش، مخالفت خود 

را با مداخله نظامی در ونزوئال اعالم کردند.
در ادام��ه رویکرد جهانی ب��ه حمایت از مادورو 
و مخالفت با آمریکا، »نس��تور پوپولیزیو« وزیر امور 
خارجه پرو از مخالف��ت کانادا و گروه لیما با گزینه 
مداخل��ه نظامی در ونزوئال خب��ر داد. این در حالی 
اس��ت که گروه لیما پیشتر از »خوان گوایدو« رهبر 
کودتاچی��ان ونزوئال که خود را رئیس جمهوری این 
کش��ور خوانده حمایت ک��رده بودن��د. این موضع 
گروه لیما پس از انتشار خبرهایی در مورد احتمال 
مداخله نظامی آمریکا در ونزوئال اعالم می ش��ود. در 
همین حال »نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال 
می گوید که »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا به 

دولت کلمبیا دستور داده است او را ترور کنند. 
مادورو با بیان این مس��اله ام��ا تاکید کرد که 
از نظر مس��ائل حفاظتی کامال در امنیت اس��ت و 
تالش��های این جنایتکاران به جایی نخواهد رسید. 
دولت کلمبیا بعد از دول��ت آمریکا از جمله اولین 
کشورهایی بود که »خوان گوایدو« رهبر مخالفان 
ونزوئال را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت 
ش��ناخت. کلمبیا از همس��ایگان ونزوئ��ال و دارای 
مرزهای مش��ترک با این کشور است و این مساله 
اهمی��ت حیاتی در زمینه هرگون��ه اقدام احتمالی 
علیه م��ادورو دارد. اخیرا رس��انه های آمریکایی از 
خ��روج مخفیانه گوایدو از مرزهای کلمبیا و س��فر 
وی به بوگوتا و واش��نگتن ب��رای دیدار و رایزنی با 

مقامات آمریکا و کلمبیا خبر داده بودند. 
در نشس��ت خب��ری دوش��نبه ش��ب »ج��ان 
بولتون« مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید که برای 
اعالم تحریم های ت��ازه اقتصادی علی��ه کاراکاس 
برگ��زار ش��د، عکس��ی از دفترچه یادداش��ت وی 
منتش��ر شد که روی آن نوش��ته شده بود اعزام 5 
ه��زار نظامی به کلمبیا. این موض��وع، گمانه زنیها 
درباره همکاری های بس��یار نزدی��ک دولت بوگوتا 
با واش��نگتن برای س��رنگونی نیکالس م��ادورو را 
افزایش داده است. انتش��ار این عکس موجب شد 
تا ش��ایعه ای مبنی بر احتمال اع��زام قریب الوقوع 
نظامی��ان آمریکایی به کلمبیا که با ونزوئال هم مرز 
است، در شبکه های اجتماعی منتشر شود. مادورو 
که با خبرگزاری روسی اسپوتنیک مصاحبه می کرد 
همچنی��ن از آمادگی برای مذاکره ب��ا مخالفان با 
میانجیگری و حضور ناظران بین المللی خبر داد. 

مردم ونزوئال در حمایت از مادورو رئیس جمهور 
منتخب در ش��هر های مختلف تظاهرات کردند که 
این پاسخي به نقش��ه ها و توطئه های آمریکاست. 
مردم ونزوئال که با اس��تقالل اقتصادی و سیاس��ی 
از طری��ق انقالب بولیواری ب��ه رهبری هوگو چاوز 
رهبر فقید این کش��ور آش��نا ش��ده اند؛ معتقدند 
م��ادورو حامی اص��ول انقالب اس��ت و نیز حافظ 

دستاوردهای ملی است.
در ای��ن میان س��خنگوی وزارت امور خارجه 
چی��ن ب��ا انتق��اد از اقدام��ات اخیر آمری��کا علیه 
ونزوئال اعالم کرد: همچنان مادورو را به رس��میت 
می شناسند. گنگ شوآنگ ، سخنگوی وزارت امور 
خارجه چین در نشست خبری خود گفت: چین به 
ص��ورت کامل به اصل عدم مداخله در امور داخلی 
کش��ورهای دیگر پای بند است و باور دارد مسائل 

ونزوئال باید به وس��یله مردم این کش��ور انتخاب و 
تصمیم گیری شوند. 

در حالی که شواهد نشان از تشدید تالش های 
آمریکا برای فش��ار آوردن به دولت مادورو و تقویت 
مخالفان وی دارد، س��خنگوی وزارت خارجه چین 
گفت: ما با اعمال تحریم های یکجانبه مخالف هستیم 
تجربه نیز ثابت کرده اس��ت ک��ه مداخله خارجی یا 
تحریم فقط باعث پیچیده تر شدن اوضاع می شود و 

کمکی به حل مشکل نخواهد کرد. اعمال تحریم از 
سوی کشورهایی که نگران وخامت وضعیت ونزوئال 
هستند باعث دشوار تر شدن زندگی مردم این کشور 
می شود و خود باید مسئولیت وخامت اوضاع در این 

کشور ها را نیز به عهده بگیرند.
وی تصریح کرد: شی جین پینگ، رئیس جمهور 
چین نماینده ویژه خود را برای ش��رکت در مراسم 
تحلیف نیکالس مادورو به ونزوئال اعزام کرده بود. 
اگر وی را به رس��میت نمی ش��ناختیم، چه دلیلی 
داشت که در مراسم تحلیف وی حاضر باشیم؟ این 
کار منطقی است؟ س��خنگوی وزارت امور خارجه 
چین با اش��اره به سیاس��ت هایی که وی از آنها به 
عن��وان سیاس��ت های ض��د افراط گرایی ن��ام برد، 
اضاف��ه کرد: در وضعیت کنونی بین المللی، چین و 
اتحادیه اروپا باید ارتباطات و همکاری های خود را 
گسترش بدهند، به منافع اساسی همدیگر احترام 
قائل باش��ند، باز بودن دو جانب��ه را حفظ کنند و 
با همکاری های چی��ن و اتحادیه اروپا، چند جانبه 
گرایی را حفظ و برای گسترش صلح جهانی، ثبات 

و توسعه پیش بروند.
این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا در 
ادامه اقدامات تحریک آمی��ز و مداخله جویانه خود 
در امور داخلی ونزوئال تلویحاً مردم این کشور را به 
شورش خیابانی فراخواند. رئیس جمهور آمریکا به 
شیوه همیش��گی خود و در تالش برای قوت  قلب 
دادن ب��ه نیروهای تحت حمایت آمریکا با انتش��ار 
توییتی مدعی ش��د: »)نیکالس( م��ادورو، پس از 
اعم��ال تحریم های آمریکا و قط��ع منابع نفتی به 

دنبال مذاکره با مخالفان است«.

۱۳ کشور آمریکای التین با مداخله نظامی در ونزوئال مخالفت کردند

چرخش »لیما« به جمع حامیان مادورو

 سعودی عامل گسترش
 دامنه های نقض آتش بس الحدیده 

انصاراهلل  جنبش  س��خنگوی  آس�یا یمن تأکید کرد که دامنه های غ�رب 
نقض آتش بس »الحدیده« توس��ط رژیم س��عودی 

گسترده تر شده است.
»محم��د عبدالس��الم« س��خنگوی جنب��ش 
انص��اراهلل یمن بار دیگر از ت��داوم نقض آتش بس 
الحدیده توسط رژیم سعودی به شدت انتقاد کرد. 
وی در ای��ن خص��وص گفت: اخی��را جنگنده های 
ائت��الف متجاوز س��عودی اعضای ی��ک گروه مین 
روبی در الحدیده را که با هماهنگی س��ازمان ملل 
متحد در این شهر مشغول به کار بودند، هدف قرار 
دادند. عبدالسالم تصریح کرد: به دنبال این حمله 

تجاوزکاران��ه »محمد فؤاد العذری« از مهندس��ان 
مین روبی در الحدیده به شهادت رسید.

وی اظهار داشت: این جنایت نیز نشان می دهد 
که چه کس��ی در حال مانع تراشی در مسیر صلح 
در یمن اس��ت. س��خنگوی انص��اراهلل اضافه کرد: 
دامنه های نقض آتش بس »الحدیده« توسط رژیم 

سعودی گسترده تر شده است.
نیروهای ائتالف سعودی-اماراتی در جدیدترین 
مورد نقض آتش بس الحدیده، جلوی چشم هیأت 
سازمان ملل به تیم خنثی سازی مین حمله کردند 
و یک��ی از آنها را کش��تند. جدیدترین مورد نقض 
این آتش بس سه ش��نبه )دیروز( رخ داد، زمانی که 
»مارتین گریفیتس« نماینده ویژه سازمان ملل در 
ام��ور یمن به همراه هیأتی وارد »الحدیده« ش��ده 
بود و تیم متخصص خنثی کردن مین سعی داشت 
مس��یر هیأت س��ازمان ملل به سمت کارخانه های 

آرد »البح��ر االحم��ر« )دریایی س��رخ( را از مین 
پاکس��ازی و آن را امن کند. علی رغم حضور هیأت 
س��ازمان ملل دو تک تیرانداز وابس��ته به مزدوران 
اماراتی در ائتالف متجاوز به س��مت تیم متخصص 
در خنثی س��ازی مین تیراندازی کردند که طی آن 
یکی از اعضای تیم به نام »محمد العذری« کشته 

شد. 
پس از این موضوع، »یحیی سریع« سخنگوی 
رس��می ارتش و کمیته های مردم��ی یمن از تیم 
سازمان ملل درخواست کرد به مسئولیت خود در 
قبال نقض مرتب آتش بس عمل و هدف قرار دادن 
تی��م خنثی س��ازی مین را محکوم کن��د. »محمد 
عبدالسالم« رئیس هیأت عالی مذاکره کنندگان در 
یمن نیز در واکنش ب��ه این موضوع گفت، ائتالف 
عربی ثابت کرد طرف نقض کننده آتش بس است و 

روز به روز بر حجم این کار خود می افزاید.

عملکرد فرستاده سازمان ملل در امور یمن به 
گونه ای بود که دس��تیابی به صلح را در این کشور 
سخت و غیرممکن کرده است و چنانچه نتواند راه 
حلی برای مشکالت مردم یمن از جلمه بازگشایی 
ف��رودگاه صنع��ا ارائه کند بدون ش��ک فقط برای 

تحقق برنامه های انگلیس و آمریکا آمده است.
 روزنام��ه رای الی��وم چاپ لن��دن در مطلبي 
درباره تحوالت یمن نوشت: ضرب المثل "خواست 
ابروی��ش را بردارد، چش��مش را کور ک��رد" برای 
مارتی��ن گریفیتس نماینده س��ازمان ملل در امور 
یم��ن صدق می کند ک��ه فرایند سیاس��ی در این 
کشور را به درگیری ش��دید و جدل های رسانه ای 
تبدیل و تردیدها را بین طرف های سیاس��ی یمن 
تش��دید کرد و باعث شد در س��ایه نبود شفافیت 
ودیدگاه��ی روش��ن در زمین��ه چگونگ��ی توقف 
تجاوزگری خارجی، دستیابی به روند صلح سخت 

و غیرممکن شود. 
تنها کاری که گریفیتس انجام داد صحبت های 
دروغین و لبخندی بود ک��ه در پایان دیدارهایش 
تحویل م��ی داد و مردم یم��ن از زمانی که وی به 
عنوان نماینده ش��ورای امنیت تعیین ش��ده است 

شاهد اقدام ملموسی از طرف وی نبودند. 
از نماینده س��ازمان ملل انتظار می رود که در 
کمک به مردم یمن جدی و صادق باشد و گام های 
ضروری و الزم را برای حل مش��کالت این کش��ور 
ب��ردارد. در همین چارچ��وب وی باید بدون هیچ 
ش��رطی دو گام مهم و همس��و ب��ردارد: اول اینکه 
حق��وق همه کارمن��دان جمهوری یم��ن را بدون 
اس��تثنا و در اس��رع وقت پرداخت کند. میلیون ها 
نفر از مردم یمن منتظر این گام هستند که بسیار 
اهمیت دارد و باید قبل از ورود به س��ایر مسائل بر 

آن تمرکز کرد. 

در ناکامی دیگر برای ترزا می، پارلمان  سب���ز انگلیس با درخواس��ت از نخس��ت وزیر قاره 
این کشور برای جایگزین کردن بند مربوط به تفاهم درباره 
مرزه��ای ایرلند ش��مالی در توافق برگزی��ت، خروج بدون 

توافق از اتحادیه اروپا را رد کرد.
قانونگ��ذاران بریتانیای��ی ضم��ن رد طرح »ت��رزا می« 
نخست وزیر این کش��ور برای خروج بدون توافق از اتحادیه 
اروپا، از وی خواستند تا برای مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا 
در این باره تالش کند. مجلس عوام بریتانیا طی رای گیری 
در جلس��ه ش��امگاهی خود، از دولت ترزا می خواس��تند که 
بنده��ای مربوط به تواف��ق درباره مرزهای ایرلند ش��مالی 
در موض��وع برگزیت را با تفاهم دیگ��ری جایگزین کرده و 
مجددا ب��ه مذاکره با اتحادیه اروپا ب��رود. آنها همچنین در 
این رای گیری، هرگونه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون 

حصول توافق مورد پذیرش دو طرف را رد کردند.
این در حالی اس��ت که اتحادیه اروپا بارها تاکید کرده 
توافق��ی را ک��ه چند هفته پی��ش با دول��ت انگلیس درباره 
خ��روج آنها نهایی کرده، دوباره نمی گش��اید و مجددا مورد 
مذاکره قرار نمی دهد. بالفاصله بعد از رای گیری قانونگذاران 
بریتانیایی بود که »دونالد تاس��ک« رئیس ش��ورای اروپا در 
بیانی��ه ای ضم��ن رد هرگون��ه مذاکره مجدد بر س��ر توافق 
برگزیت، اعالم کرد که تفاهم بر س��ر مرزهای ایرلند شمالی 

بخش��ی از توافق بوده و مورد بازنگری قرار نمی گیرد. چند 
روز پیش پارلمان انگلیس توافق نامه تنظیم شده بین دولت 
بریتانی��ا و اتحادیه اروپا موس��وم به برگزی��ت را رد کرد تا 
دولت با گزینه برگزیت بدون توافق مواجه ش��ود. گزینه ای 
که می تواند ضربه س��ختی به اقتصاد این کش��ور وارد کند. 
به گفته تحلیل گران بریتانیایی، برگزیت بزرگ ترین بحران 
مل��ی بریتانیا بعد از جن��گ جهانی دوم اس��ت. صدراعظم 
اتری��ش در صفحه توئیتر خود با اش��اره به زمان باقی مانده 
تا مهلت اجرایی شدن برگزیت نوشت: تداوم مذاکره اروپا با 

انگلیس منوط به اعالم استراتژی دقیق لندن است.
»سباستین کورتز« صدر اعظم آلمان در صفحه توئیتر 
خود نوش��ت: برگزیت توافقی اصولی و دقیق میان اتحادیه 
اروپا و انگلیس بوده اس��ت. وی در ادامه نوشت: اگر انگلیس 
به دنبال تداوم مذاکره با اتحادیه اروپا درباره برگزیت است، 
باید بگویم که این امر مشروط به شفاف سازی از سوی لندن 

است و دولت باید استراتژی دقیق خود را اعالم کند. 
نظرس��نجی ها نش��ان می دهد ک��ه بس��یاری از مردم 
انگلیس خواستار برگزاری همه پرسی جدید درباره برگزیت 
هس��تند که عمال چالشی جدید برای دولتمردان این کشور 
به همراه دارد. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز تاکید دارند 
که حاضر به پذیرش رفتارهای لندن نبوده و خواستار خروج 

هر چه سریع تر این کشور از اتحادیه اروپا هستند. 

دومین کارت زرد پارلمان انگلیس به برگزیت 
جنگنده ه��ای آمریکایی ب��از هم ریف  بش�ر ش��رقی اس��تان دیرالزور را هدف قرار حق�وق 

دادند که درپی آن سه زن و پنج کودک کشته شدند.
خبرگ��زاری رس��می س��وریه )س��انا( گ��زارش داد که 
جنگنده های آمریکایی باز هم ریف ش��رقی استان دیرالزور 
)ش��رق سوریه( را هدف حمالت خود قرار دادند. در جریان 
این حمالت که به ش��هرک »الباغوز« صورت گرفت سه زن 
و پنج کودک کش��ته ش��دند. در همین راستا، جنگنده های 
آمریکایی 19 ژانویه جاری الباغ��وز را بمباران کرده بودند. 
در جری��ان حمالت مذکور که الباغ��وز و مناطق اطراف آن 
هدف قرار گرفت، 2۰ غیر نظامی کش��ته و شمار زیادی نیز 

زخمی شدند.
مناب��ع محلی اع��الم کردند که این اف��راد در حال فرار 
از مناط��ق تحت اش��غال گروه تروریس��تی داع��ش بودند 
ک��ه جنگنده ه��ای آمریکایی آنان را هدف ق��رار دادند. این 
جنگنده ها در س��وم و چهارم ژانویه نیز روستای »الشعفه« 
و شهرک »الکشکیه« در جنوب ش��رق دیرالزور را بمباران 
کرده بودند که درپی آن نیز 21 غیر نظامی که بیشتر آنان 
زن و کودک بودند، کش��ته شدند. دشق از شورای امنیت و 
س��ازمان ملل خواست که با ائتالف آمریکا و »جنایات« آن 
مقابله و مس��ئوالن آن را بازخواس��ت کنند. این جنایت در 
حالی صورت می گی��رد که وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد 

روز 1۷ بهمن در واشنگتن نشستی با حضور وزرای خارجه 
عضو ائتالف علیه داعش برگزار خواهد کرد. 

وزارت خارج��ه آمری��کا درصدد برگزاری نشس��تی در 
واش��نگتن با حضور وزرای خارجه کش��ورهای عضو ائتالف 
موسوم به »ائتالف بین المللی مقابله با داعش« برای رایزنی 
درب��اره ادامه جنگ با داعش و ناب��ودی بقایای اعضای این 
س��ازمان تروریستی اس��ت. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا 
ادعا ش��ده اس��ت: »مایکل پامپئو شش��م فوریه)1۷ بهمن( 
میزبان یک نشست با وزرای خارجه ائتالف جهانی مقابله با 
داعش در واشنگتن دی.سی است. ۷9 کشور برای بحث های 
عمیق درباره شکست سرزمینی قریب الوقوع داعش در عراق 
و س��وریه نشس��ت خواهند داشت، شکس��تی که در نتیجه 

تالش های چهار ساله ائتالف و شرکای ما بوده است«.
خب��ر دیگر از س��وریه آنکه رئیس هیئ��ت اجرایی نهاد 
موس��وم به »ش��ورای دموکراتیک س��وریه« پ��س از دیدار 
ب��ا رئیس جمهور آمری��کا اعالم ک��رد، آنچه آن��کارا درباره 
منطقه امن در داخل س��وریه می گوید، چیزی بیش از یک 
»مستعمره ترکیه« نیست. احمد از چند روز پیش در صدر 
یک هیئت ُکرد به آمریکا س��فر کرده است تا طرح موسوم 
به »منطقه امن« را که ترکیه و آمریکا قصد دارند آن را در 
شمال س��وریه اجرایی کنند، با مسئوالن آمریکایی بررسی 

کند.

جنایت جدید ائتالف آمریکایی در شرق سوریه


