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بحری�ن: جنب��ش جوان��ان انق��اب ۱۴ فوری��ه 
بحری��ن در بیانیه ای ضمن تردی��د درباره واقعی بودن 
اختافات در میان خاندان حاکم بحرین، آن را تاشی 
برای بازگرداندن مش��روعیت به این خاندان دانس��ت.
جنبش یاران جوانان انقاب ۱۴ فوریه بحرین با صدور 
بیانیه ای، بروز اختافات در میان خاندان حاکم بحرین 
را بزرگنمای��ی در راس��تای تاش ب��رای بازگرداندن 

مشروعیت بر باد رفته آل خلیفه برشمرد.

اس�پانیا: در پ��ی فرمان وزیر دفاع اس��پانیا، این 
کش��ور ناوچه خود را به صورت موقت از گروه ضربت 
آمریکا در خلی��ج فارس خارج کرد. »مارگاریتا روبلز« 
وزیر دفاع اس��پانیا فرمان خ��روج موقت ناوچه »مندز 
نونتس« ب��ا ۲۱۵ ملوان را از گ��روه ضربت آمریکا به 

رهبری ناوگروه لینکلن، صادر کرد.

میانمار: کمیته حقیقت یاب س��ازمان ملل اعام 
کرده ک��ه جهان بای��د کمک ه��ا و حمایت های مالی 
از نیروهای مس��لح میانمار را متوق��ف کند. نیروهای 
امنیتی میانمار به کش��تار، تجاوزهای گروهی و آتش 
زدن منازل مسلمانان روهینجایی در غرب این کشور 
متهم ش��ده اند. میانمار اکثر این اتهامات را و گزارش 
س��پتامبر گذش��ته میادی این کمیت��ه حقیقت یاب 

سازمان ملل را رد کرده است.

پاکس�تان: آمریکا در مرحله نخست بیش از 60 
پاکس��تانی را به بهانه ه��ای مختلف اخراج کرده و این 
روند با تحریم برخی شرکت های پاکستان ادامه دارد. 
پاکس��تانی ها به بهانه عمل نکردن به قوانین و حضور 
غیر قانونی در آمریکا اخراج ش��ده اند. قرار اس��ت یک 
پرواز ویژه پاکس��تانی های اخراج شده را از تگزاس به 

اسام آباد انتقال دهد.

ترکمنستان: ترکمنس��تان عضو کمیته اجرایی 
برنام��ه جهانی غ��ذا برای س��ال های ۲0۲0- ۲0۲۲، 
کمیت��ه جمعیت و توس��عه برای س��ال های ۲0۲0- 
۲0۲۴ و کمیس��یون مب��ارزه ب��ا مواد مخدر س��امان 
ملل برای س��ال های ۲0۲0- ۲0۲3 شد. ترکمنستان 
پیش��نهاد برگزاری همایش بین الملل با موضوع تغذیه 
با حمایت س��ازمان ملل را مط��رح کرد تا تصمیم های 
معین��ی برای حل مس��ائل مربوط به غذا در سراس��ر 

جهان صادر شود.

آلمان: سرویس اطاعات آلمان درباره برنامه گروه 
تروریستی داعش مبنی بر حمات جدید به رغم شکست 
داعش در س��وریه و عراق هش��دار داد. این نهاد آلمانی 
اع��ام کرد: »از دید نظامی، گ��روه داعش در خاورمیانه 
شکس��ت خورده اس��ت با این حال این گ��روه در غرب 

همچنان یک سازمان تروریستی محسوب می شود«.

س�ودان: کمیت��ه مرکزی پزش��کان س��ودان از 
کش��ته ش��دن پنج نفر و زخمی ش��دن پانزده نفر در 
جری��ان تیراندازی در محل تحصن معترضان در مقابل 
فرماندهی کل ارتش خبر داد. مذاکرات شورای نظامی 
انتقالی سودان با معارضان هنوز به پایان نرسیده است. 
هم زمان، مح��ل تحصن معترضان س��ودانی در مقابل 
فرماندهی کل ارتش در خارطوم  شاهد تیراندازی بود.

آمری�کا: نظرس��نجی های جدید نش��ان داد که 
نزدیک به نیمی از اهالی اروپا از حیث »امور امنیتی« 
آمریکا را ش��ریک مطمئنی نمی دانند. نظرسنجی های 
جدید نشان می دهد که نزدیک به نیمی از اهالی اروپا، 
»آمریکا« را به عنوان »ش��ریک قابل اعتماد« از حیث 

امور امنیتی قبول ندارند.

ذرهبین

توسعه نیروی هوافضای روسیه 
رئیس جمهور روس��یه توس��عه نیروی هوافضای این کشور و تشکیل نیروی 
دفاعی در برابر تس��لیحات مافوق صوت را یکی از اولویت های نظامی این کشور 

اعام کرد.
»والدمی��ر پوتین« رئیس جمهور روس��یه گف��ت زمانی که درب��اره آینده 
نیروهای مس��لح روسیه صحبت می شود باید تصمیم آمریکا برای خروج از توافق 

موشک های هسته ای میان برد در سال ۲0۱9، مد نظر قرار بگیرد.
به گزارش اسپوتنیک، وی همچنین دستور توسعه نیروی هوافضای روسیه و تشکیل 
نیروی دفاعی در برابر تس��لیحات مافوق صوت به عنوان یکی از اولویت ها را صادر کرد. 
رئیس جمهور روسیه با اشاره به این موضوع که اهمیت نیروی هوافضا در آینده نزدیک 
افزای��ش خواهد یاف��ت، گفت:» ما می دانیم که قطعا در حال حاضر فقط روس��یه دارای 

تسلیحات مافوق صوت است.

سرخط
افزایش بودجه نظامی انگلیس 

جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس خواستار افزایش قاطعانه بودجه نظامی 
�� دفاعی این کشور برای مقابله با تهدیدات رو به افزایش روسیه و چین شد.

وزی��ر امور خارجه انگلیس در ادامه اظهاراتش درباره نقش جهانی انگلیس، 
یادآور ش��د: دیگر تضمین برقراری امنیت توس��ط "حاکمیت بی چون و چرای 
آمریکا" وجود ندارد. وی ادامه  داد: باید قدرت سخت افزاری انگلیس تقویت شود. 
در همین راس��تا هزینه میلیاردها پوند برای ایجاد ظرفیت های جدید برای مقابله با 
حمات سایبری و پهپادی الزم و ضروری است. هانت قرار است چند روز آینده با ینس 
اس��تولتنبرگ، دبیرکل ناتو دیدار و گفت وگو کن��د. وی گفت : بنیاد امنیت انگلیس، ناتو 
اس��ت، اما نمی توان این انتظار را داش��ت که یکی از متحدان ناتو نزدیک به چهار درصد 
از تولی��د ناخال��ص ملی خود را برای این ائتاف هزینه کند و در مقابل دیگران تنها یک 

یا دو درصد هزینه کنند. 

بحران 
تضمین روسیه و چین به کره شمالی 

»س��رگئی الوروف« وزیر خارجه روس��یه که در س��وچی این کشور میزبان 
»وان��گ یی« وزی��ر خارجه چین ب��وده، از آمادگی این دو کش��ور ب��رای ارائه 

تضمین های امنیتی به کره شمالی خبر داد.
وزی��ر خارجه روس��یه بع��د از دیدار با همت��ای چینی خود در س��وچی بر 
رایزنی های فش��رده مس��کو و پکن درباره کره ش��مالی و مذاکرات در زمینه خلع 
ساح اتمی شبه جزیره کره تاکید کرد. سرگئی الوروف گفت: »می خواهم این نکته 
را اشاره کنم که تماس ها برای توسعه روابط بین رهبران آمریکا و چین طبق نقشه راهی 
که ما با همراهی چین از طریق دیدارهای مس��تقیم ترس��یم کردیم، شروع شده است و 
ما امیدواریم که یک توافق نهایی جامع در زمینه خلع س��اح اتمی ش��به جزیره کره و 
ایجاد یک نظام مبتنی بر صلح و امنیت در جنوب ش��رقی آس��یا حاصل شود که شامل 

ضمانت های قاطعانه از امنیت کره شمالی هم بشود.

چالش

یه
عرب

ال

71 سال نکبت 
فرامرز اصغری 

فلس��طین به عنوان کانون اصلی تحوالت غرب آس��یا در 
سالهای اخیر به دلیل تروریسم اجاره ای در منطقه به حاشیه 
رفته است حال آنکه مقابله با رژیم صهیونیستی و اشغالگری 
آن می توان��د کانون اصلی حل بحران های منطقه باش��د. این 
روزها س��الگرد روزی اس��ت ک��ه قدرت های ب��زرگ رای به 
تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی دادند و بحران را در منطقه 
نهادینه کردند. در س��ال ۱9۴8 سازمان ملل ماهیت اشغالگر 
صهیونیس��ت ها را رس��میت داد و اکنون 7۱ سال از آن زمان 
می گذرد در حالی که تحوالت فلسطین نکات قابل توجهی در 

خود دارد. اقدام قدرت های بزرگ در ایجاد رژیم صهیونیستی 
مغایر با خواس��ت س��اکنان واقعی س��رزمین فلسطین بوده و 
غیر قابل پذیرش اس��ت ملت ها حق تعیین سرنوشت خود را 
دارند اما این حق از فلسطینی ها گرفته شده است پیامدهای 
س��ازش از اس��لو گرفته تا امروز با محوریت اشغالگری بیشتر 
صهیونیست ها و نابودی بیشتر حقوق فلسطینی ها بوده است 
ح��ال آنکه مقاوم��ت این روند را تغیی��ر داد. نکته دیگر آنکه 
حق بازگش��ت میلیون ها فلسطینی به وطن حقی انکار ناپذیر 
و غیر قابل انکار اس��ت که باید اجرایی شود بویژه اینکه طرح 
های س��ازش همچون معامله قرن ادامه مس��یر نابود س��ازی 
حقوق ملت فلسطین است که از سوی فلسطینی ها نیز مردود 
است در این میان  کشورهای عربی با رویکرد به روند سازش 
به فلس��طین و جهان اس��ام خیانت کرده اند  سازش��کاری 
برخ��ی کش��ورهای عربی نظیر امارات، بحرین و عربس��تان و 
بعض��ا رویکرد تعاملی آنها به صهیونیس��ت ها انزجار ملت های 

منطقه را به همراه داش��ته است البته سازشکاری و خیانت به 
فلس��طین تاثیری در روحیه مقاومت فلسطین ندارد چنانکه 
در جن��گ اخیر طی ۲ روز صهیونیس��ت ها وادار به آتش بس 
ش��دند شکس��ت صهیونیس��ت ها در جنگ اخیر در برابر غزه 
نش��ان داد که ادعای عربی مبنی بر س��ازش به خاطر ناتوانی 
نظامی ادعایی واهی است چنانکه غزه با دستان خالی ایستاد. 
نکته مهم آنکه محاصره ۱0 س��اله غزه جنایت علیه بش��ریت 
اس��ت و جهان مسئول این جنایت است در حالی که همزمان 
هزاران فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در اسارت 
هستند که حتی برخی از آنها کودکان شیر خواره هستند که 

بر اساس قوانین ۴ گانه ژنو حقوقشان رعایت نمی شود 
نکته دیگر آنکه اقدامات صهیونیس��ت ها علیه مقدس��ات 
اس��امی از جمل��ه تخریب مس��اجد، تغییر کاربری مس��جد 
االقصی و نابودس��ازی ق��دس رفتارهای نژادپرس��تانه بوده و 

سکوت سازمان ملل در برابر آن جای تامل دارد 

نکته مهم دیگر آنکه رژیم صهیونیستی تنها دارنده ساح 
هس��ته ای در منطقه است که آژانس باید آن را مجازات کند 
که تاکنون اقدامی صورت نداده که جای تامل دارد نکته قابل 
توجه آنکه س��کوت س��ازمان ملل و قدرت های بزرگ زمینه 
س��از گس��تاخی صهیونیس��ت ها در تجاوز به لبنان و سوریه 
شده اس��ت در حالی که این کشورها حق پاسخگویی به این 
تجاوزات را دارا هس��تند حال آنکه رژیم صهیونیس��تی محور 
حمایت از تروریسم است چنانکه عما تروریست های سوریه 

در اراضی اشغالی مداوا می شوند . 
در جم��ع بندی نهای��ی از آنچه ذکر ش��د می توان گفت 
که فلس��طین در هفتاد و یکمین س��ال اش��غال این درس را 
دارد ک��ه مقاومت تنها گزینه برای پایان دادن به اش��غالگری 
صهیونیست هاس��ت ک��ه می تواند تحقق بخ��ش حقوق ملت 
فلس��طین یعنی تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی 

قدس شریف باشد. 

یادداشت

گروه رویداد  ویژه جنای��ات گ�زارش  ب��ه  واکن��ش  در 
سعودی در ماه رمضان و به خاک و خون کشیدن 
روزه داران یمن��ی، ی��گان پهپادی یم��ن،  با هفت 
پهپاد تأسیس��ات حیاتی عربس��تان سعودی هدف 

قرار داد.
  هدف ها اقتصادی و نفتی و مش��خصا انبارها 
و تاسیسات نفتی در بندر »ینبع« در غرب منطقه 
مدینه و غرب عربس��تان در س��احل دریای سرخ 
بوده است. همچنین »محمد البخیتی« عضو دفتر 
سیاس��ی جنبش انصاراهلل یمن در این خصوص به 
ش��بکه الجزیره گفت که این حمله »در چارچوب 
توسعه دایره هدف های س��عودی و اماراتی است« 
تا این دو کش��ور در سیاس��ت خ��ود )علیه یمن( 
بازنگ��ری کنند. مقامات عربس��تانی اذعان کردند، 
تأسیسات نفتی این کشور با پهپادهای ارتش یمن 

هدف قرار گرفته است.
 س��خنگوی س��ازمان امنیت عربس��تان اعام 
کرد: رأس س��اعت شش تا شش و نیم صبح دیروز 
به وقت محلی دو ایس��تگاه پمپ��اژ نفت متعلق به 
شرکت آرامکو در استان های »الدوادمی و عفیف« 
به صورت محدود هدف قرار گرفت. »خالد بن عبد 
العزی��ز الفال��ح« وزیر انرژی، صنع��ت و ثروت های 
معدنی عربس��تان سعودی هم اعام کرد: »ما بین 
س��اعت شش تا ش��ش و نیم صبح امروز سه شنبه 

براب��ر با نهم ماه مبارک رمض��ان ۱۴۴0 ، ۱۴ می 
۲0۱9، دو ایس��تگاه پمپ��اژ نفت وی��ژه  لوله های 
نفتی ش��رق - غرب که نفت سعودی را از چاه های 

منطقه شرقی به بندر "ینبع" منتقل می کرد، مورد 
حمله پهپاد های بمب گذاری شده قرار گرفت و این 
موضوع منجر به آتش س��وزی در ایس��تگاه شماره 

هشت شد، این آتش سوزی خسارت های محدودی 
به جا گذاشت«. الزم به ذکر است در روزهای اخیر 
سعودی بارها شهرهای مختلف یمن را هدف قرار 
داده ک��ه دهها ش��هروند روزه دار یمنی به خاک و 

خون کشیده شده اند. 
خبر دیگر آنکه معاون وزیر اطاع رسانی یمن با 
بیان اینکه پهپادهای ما به عمق عربستان می رسند، 
اع��ام ک��رد، حمله پهپ��ادی امروز به تأسیس��ات 
س��عودی حامل این پیام بود که ناوگان آمریکا در 

خلیج فارس نمی تواند از آنها حمایت کند.
الیوس��فی« معاون وزیر اطاع رسانی  »فهمی 
یم��ن اع��ام ک��رد، عملیاتی ک��ه ی��گان پهپادی 
ارت��ش یمن انجام داد تحول��ی منحصر به فرد بود 
که چندین پیام داش��ت؛ مهم ترین پیام ها این بود 
»کس��انی که جز کاشینکف، س��احی در اختیار 
نداش��تند، امروز پهپادهایی می سازند که به عمق 
کشورهای عضو ائتاف سعودی می رسد«.الیوسفی 
به شبکه »العالم« گفت، عملیات پهپادی عملیاتی 
موفقیت آمیز و در پاسخ به کشتار دیروز در صعده 
بود که با حمله ائتاف س��عودی به یک خودروی 
حامل غیرنظامیان یمنی در این ش��هر انجام شد. 
وی ادام��ه داد: اما اهمیت )عملیات پهپادی امروز( 
در آمدن ناوگان های آمریکا به خلیج فارس اس��ت 
که تهدیدی برای کل منطقه به شمار می رود. این 
پیامی ب��رای نیروهای آمریکای��ی حاضر در خلیج 

فارس اس��ت، همچنین پیامی برای سعودی است 
با این مضمون که امروز در تیررس س��اح ما قرار 
دارد و ناوگان آمریکا نمی تواند از آل سعود حمایت 
کند؛ آل س��عودی که از س��اح آمریکا برای هدف 
قرار دادن یمن اس��تفاده کرده و شکس��ت خورده 
است، آنها نتوانسته اند به بانک اهداف خود که قبا 

مشخص کرده بودند،  برسند.
الیوس��فی تصری��ح ک��رد: ما ب��رای دف��اع از 
س��رزمینمان آماده ایم و این پیش��رفتی منحصر به 
فرد از نظر نظامی علیرغم محاصره مس��تمر است. 
ما آن را بخش��ی از پی��روزی بر نیروه��ای ائتاف 
می دانیم، هر چه نبرد با دش��من طوالنی تر شود بر 
حجم پیش��رفت و تولید ساح و صابت در مقابله 
نیز افزوده خواهد شد. ما از آمریکایی هایی که برای 
حمایت از س��عودی این ناوگان ها )به خلیج فارس( 
را آورده اند، نمی ترس��یم. خبر دیگ��ر آنکه رئیس 
کمیته هماهنگی استقرار مجدد وابسته به سازمان 
مل��ل از پایان مرحله اول اس��تقرار مجدد نیروهای 
تحت نظارت این س��ازمان در سه بندر »الحدیده« 
خبر داد و از همکاری دولت نجات ملی یمن در این 
راس��تا قدردانی کرد.  »مایکل لولیس��گارد« رئیس 
کمیته هماهنگی استقرار مجدد وابسته به سازمان 
ملل اع��ام کرد، اولی��ن مرحله از طرح اس��تقرار 
مجدد در بنادر ش��هر »الحدیده« یعنی »الحدیده، 

رأس عیسی و الصلیف« به پایان رسیده است.

یگان پهپادی یمن تاسیسات نفتی سعودی را هدف قرار داد

انتقام خون شهدای رمضان 

بش�ر طبق گزارش ساالنه تشکل مردم نهاد  هلندی موس��وم به سازمان حمایت از حق�وق 
حقوق ک��ودکان، انگلس��تان و نیوزیلن��د در زمینه رعایت 
حق��وق کودکان در رتب��ه هایی پایین تر از س��وریه و کره 

شمالی قرار گرفتند.
بنا به گ��زارش روزنامه ژاپن تودی، تبعیض آزار دهنده 
علیه کودکان مهاجر و نبود قانونی برای محافظت از کودکان 
و نوجوانان با وضعیت مالی ضعیف، نیوزلند و انگلستان را از 

میان ۱8۱ کشور در رتبه ۱69 و ۱70 قرار داده است.
ب��ه گفته »مارک دوالرت« بنیانگذار و رئیس موسس��ه 
حمایت از حقوق کودکان، ش��رم آور اس��ت که کشورهایی 
نظیر نیوزلند و انگلستان، در پایین ترین بخش این شاخص 
قرار گرفته اند. به گزارش این موسس��ه، ایس��لند با کس��ب 
رتبه نخس��ت در این ش��اخص بهترین کشور از نظر رعایت 
حقوق کودکان ش��ناخته شده و پس از آن پرتقال، سوئیس 
، فنان��د و آلمان رتبه ه��ای دو تا پنج را به خود اختصاص 
داده اند و افغانستان با رتبه ۱8۱ در انتهای این جدول قرار 

گرفته است. به گفته دوالرت، اگر چه وضعیت در انگلستان 
و نیوزلند به مراتب از افغانستان و سوریه بهتر است، اما این 
رتبه ها در تناس��ب ش��رایط موجود در این کشور به نسبت 

امکانات موجود و خدمات ارایه شده اعطا می شود.
موضوع این اس��ت که با توجه ب��ه وضعیت اقتصادی با 
ثبات و خوب ، وجود دموکراسی و نبود جنگ در کشورهای 
انگلی��س و نیوزیلن��د، چنی��ن رتب��ه ای در رعایت حقوق 
کودکان برای چنین کش��ورهای ثروتمند و توسعه یافته ای 
بسیار ناخوش��ایند است. وی افزود: »این در حالی است که 
همی��ن آمار در کش��ورهای در حال توس��عه و پر جمعیتی 
نظیر چین، هند و میانمار حقوق کودکان بهتر از انگلستان 

و نیوزلند رعایت می شود.«
بر اس��اس این گ��زارش، تونس و تایلند به طرز ش��گفت 
انگیری در رتبه ۱۴ و ۱۵ قرار گرفته اند زیرا با منابع بس��یار 
مح��دودی ک��ه دارند، همه چیز خود را به نس��ل های بعدی 
اختصاص داده اند. موسسه حقوق کودکان همچنین جایزه ای 

ساالنه برای صلح بین المللی کودکان در نظر گرفته است.

وضعیت کودکان در انگلیس بحرانی تر از سوریه 
آژان��س امدادرس��انی و کاریاب��ی برای  آس�یا آوارگان فلسطینی )آنروا( با بیان اینکه غ�رب 
ب��رای ادامه ارس��ال کمک های انس��ان دوس��تانه به مردم 
فلسطین با چالش جدی مواجه است، اعام کرد که بیش از 
یک میلیون پناهنده فلسطینی با کمبود غذا مواجه هستند.
شمار زیادی از فلسطینیان غذای خود را از طریق کمک 
های بین المللی تامی��ن می کنند و اگر جامعه بین المللی 
ای��ن کمک ها را قطع کند بیش از یک میلیون فلس��طینی 
با کمبود غذا مواجه خواهند ش��د.  انروا تاکید کرد که برای 
ادامه ارس��ال کمک های انسان دوستانه به مردم و آوارگان 

فلسطینی با چالش های جدی مواجه است.
در ادامه گزارش این س��ازمان آمده اس��ت که در سال 
۲000 ح��دود 80 هزار آواره فلس��طینی در نوار غزه از این 
س��ازمان کمک دریافت می کردند و هم اکنون بیش از یک 
میلیون نفر به بس��ته های غذایی نیاز مب��رم دارند و بدون 
این بس��ته ها نمی توانند زندگی روزانه خ��ود را بگذرانند. 
دلیل ایجاد ای��ن بحران بیش از هرچیزی محاصره نوار غزه 

از س��وی رژیم صهیونیستی است که یک وضعیت بحرانی و 
فاجعه ای انسانی را دراین منطقه پدید آورده است.آنروا هم 
چنین با تایید شهادت ۱۴ دانش آموز فلسطینی در مدارس 
وابس��ته به خود، از جراحت ۲9 فلس��طینی در راهپیمایی 
های بازگش��ت در چند هفته اخی��ر خبر داد.  در پایان این 
بیانیه آمده اس��ت که آنروا کمک های انسان دوستانه خود 
ب��ه نوار غ��زه در زمینه درمانی، بهداش��تی و غذایی را قطع 

نمی کند
خبر دیگر از فلس��طین آنکه سفیر امارات در واشنگتن 
در ادامه ش��تاب دولتمردان این کش��ور برای عادی س��ازی 
روابط با رژیم صهیونیستی با یک هیأت صهیونیستی دیدار 
کرد. »یوس��ف العتیبه« س��فیر امارات در واش��نگتن شنبه 
گذشته در س��فارت این کش��ور با یک هیأت صهیونیستی 
به ریاس��ت »شکیب شنان« عضو س��ابق کنست )پارلمان( 
رژیم صهیونیستی دیدار کرد. ش��نان پدر »کمیل« نظامی 
صهیونیس��تی است که در س��ال ۲0۱7 در جریان عملیات 

مقاومت فلسطینیان در مسجداالقصی کشته شد.

یک میلیون پناهنده فلسطینی نیازمند غذا 


