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س�وریه: خبرنگار آناتولی از ش��مال س��وریه گزارش 
داد ک��ه نظامیان آمریکایی بعد از بازگش��ت به ش��هر 
عین العرب، مشغول بازس��ازی پایگاه های تخریب شده 
خود در جری��ان عملیات نظامی ترکیه هس��تند.  در 
ادامه بازگشت نظامیان ایاالت متحده به شمال سوریه 
و آغ��از مجدد گش��ت زنی آنها در مناط��ق نزدیک به 
م��رز ترکیه، گفته می ش��ود آمریکایی ها به بازس��ازی 

پایگاه های نظامی خود روی آورده اند.

کوب�ا: برونو رودریگوئز وزیر خارجه کوبا گفت: تمامی 
ناآرامی ه��ا در آمریکایی التین تقصیر آمریکا اس��ت. 
رودریگوئ��ز گفت: این ک��ه بگویند که کوبا مس��ئول 
آنچه در ونزوئال اتفاق می افتد، اتهامی نادرست است. 
تظاهرات اخیر علیه نئو لیبرالیس��م در منطقه افزایش 
یافته اس��ت. ما دخالت��ی در اعتراض��ات در آمریکای 
التی��ن نداریم. آمریکا کوبا را به خاطر شکس��ت خود 
در ونزوئ��ال همه را متهم می کند تا تحریم های خود 

را توجیه کند. 

ش�یلی: هزاران نفر از معترضان شیلی در پانزدهمین 
روز از تظاهرات اعتراضی خود در »س��انتیاگو« تجمع 
کردن��د که پلیس ب��رای متف��رق کردن آنه��ا از گاز 
اشک آور استفاده کرد. در پانزدهمین روز از اعتراضات 
ش��یلی، هزاران نفر از مردم این کش��ور برای برگزاری 
ی��ک راهپیمای��ی آرام، در »س��انتیاگو« تجمع کردند 
که البته رس��انه های محلی گزارش کردند که علیرغم 
ماهیت آرام اعتراضات ش��یلی، نیروهای امنیتی علیه 

معترضان از گاز اشک آور استفاده کردند.

سودان: حزب »الشیوعی« سودان که یکی از اعضای 
ائتالف احزاب آزادی و تغییر است، امارات و عربستان 
س��عودی را ب��ه توطئه ب��رای ناکام گذاش��تن انقالب 
س��ودان متهم کرد.»محمد مختار الخطیب« دبیرکل 
حزب الش��یوعی یکی از اعضای ائتالف »قوی الحریة 
و التغییر«)اح��زاب آزادی و تغییر( ضمن متهم کردن 
امارات و عربس��تان س��عودی به توطئ��ه علیه انقالب 
س��ودان، خواستار خروج نظامیان س��ودانی از ائتالف 

عربی علیه یمن شد.

مال�ی: حمله تروریس��ت ها به یک پای��گاه نظامی در 
شمال مالی با کشته شدن 53 نظامی و یک غیرنظامی 
همراه بود. »یایا س��انگاری« وزیر ارتباطات مالی اعالم 
کرد که در یک حمله تروریستی به یک پایگاه نظامی 
در اندیلیم��ن  در ش��مال این کش��ور 5۴ نفر کش��ته 

شدند.

کشمیر: یکی از مقامات ایالت بنگال غربی اعالم کرد 
که ب��رای جلوگیری از تبدیل ش��دن کارگران مهاجر 
به هدف گروه های ش��به نظامی، آنها از کشمیر خارج 
خواهند شد. »ماماتا بانرجی« از مقام های ایالت بنگال 
غرب��ی اعالم کرد که او قصد دارد تا برای جلوگیری از 
تبدیل شدن کارگران مهاجر به یک هدف بالقوه برای 

گروه های شبه نظامی، آنها را از کشمیر خارج کند.

ذرهبین

پشیمانی کهنه سربازان آمریکا 
بر اس��اس مطالعه مرک��ز تحقیقاتی پی��و، ۶۴ درصد 
کهنه س��ربازان و بیش از ۶۲ درصد شهروندان آمریکا 

معتقدند جنگ عراق، ارزشش را نداشت
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت نظرسنجی ها 
نشان می دهد اکثر کهنه سربازان آمریکایی از شرکت 
در جنگ ه��ای بعد از ۱۱ س��پتامبر پش��یمانند.تایلر 
ِوید که مدال ش��جاعت پرپل ه��ارت )قلب بنفش( را 
ب��ه خاطر خدمت در جنگ افغانس��تان دریافت کرده 
است، همانند بسیاری از کهنه سربازان - از ژنرال های 
بازنشس��ته گرفته تا دیگر درجه داران - جنگ عراق و 
افغانستان را یک اش��تباه می داند. او که هم در جنگ 
افغانس��تان و هم عراق حضور داشت می گوید، »جان، 
پول، زمان و تالش زیادی برای رسیدن به هدفی هدر 

رفت که هرگز حاصل نشد.«
حدود بیس��ت س��ال پس از حمالت یازده س��پتامبر 
۲۰۱۱، نظرسنجی ها نشان می دهد اکثر کهنه سربازان 
از ادامه جنگ ناامید شده اند، حتی اگر نخبگان امنیت 
ملی در هر دو حزب همچنان بر حضور نظامی آمریکا 
در عراق، س��وریه و افغانس��تان اصرار داش��ته باشند. 
ای��ن آمار در تناقض آش��کار با ب��اور نظامیان و کهنه 
س��ربازان آمریکا در زمانی است که جورج دبلیو بوش 
برای نخس��تین بار نیرو های نظامی این کش��ور را به 
افغانس��تان و سپس عراق فرستاد. بر اساس مطالعه ای 
که از س��وی مرکز تحقیقاتی پیو انجام شد، ۶۴ درصد 
کهنه س��ربازان و بیش از ۶۲ درصد شهروندان آمریکا 
معتقدند جنگ عراق، ارزشش را نداشت. این در حالی 
اس��ت که آم��ار مخالفت با جنگ افغانس��تان کمتر از 
عراق اس��ت و 5۸ درصد کهنه س��ربازان و 5۹ درصد 
ش��هروندان غی��ر نظام��ی آن را مب��ارزه ای بی ارزش 
توصی��ف کرده ان��د. اگرچه هن��وز هم برخ��ی کهنه 
سربازان موافق حظور نظامی در سوریه هستند، بیش 

از نیمی از آنان )55 درصد( با آن مخالفند.

نیمچهگزارش

ترامپ مرد خوبی نیست
ماهاتیر محمد نخس��ت وزیر مالزی با اعالم اینکه رئیس جمهور آمریکا مرد خوبی 
نیس��ت، گفت مالزی هم می تواند سیاس��ت مخرب اقتصادی واشنگتن را برای 

گرفتن انتقام در پیش گیرد.
او این س��خنان را در نشس��ت اتحادیه کشور های جنوب شرق آسیا )آ.سه.آن( در 
نانتبوری تایلند مطرح کرد. نخس��ت وزیر مالزی در س��خنان خود به کش��ور ها در 
ارتباط با کاهش وارداتش��ان از مالزی به سبب نگرانی های مرتبط با روغن پالم هشدار 
داد و گفت: »ما نیز به صورتی برابر وارداتمان را از کش��ور های شما کاهش خواهیم داد. « 
ماهاتی��ر محمد همچنین گفت: »ما دقیقا هم��ان کاری را انجام می دهیم که آقای ترامپ 
انج��ام می دهد. او مرد خوبی نیس��ت، اما این اقدامات را انجام می ده��د و ما می توانیم از 
افرادی الگوبرداری کنیم که افراد خیلی خوبی نیستند.« او پیشتر هم از اینکه مالزی هدف 

تحریم های ناشی از جنگ تجاری میان چین و آمریکا قرار گیرد، ابراز نگرانی کرده بود.

ترکیه هتل داعشی های خارجی نیست!
دول��ت ترکیه با انتقاد از انفعال کش��ورهای اروپای��ی در بازپس گیری اتباع خود 
که به گروه تروریس��تی داعش پیوس��ته بودند، از قصد آن��کارا برای بازگرداندن 

بازداشتی ها به کشورهای موطن خود خبر داد.
»س��لیمان سویلو« وزیر کش��ور ترکیه به اروپا هش��دار داد آنکارا تمام مظنونان و 
تروریست های داعشی بازداشت شده در این کشور یا سوریه را به کشورهای این قاره 
باز می گرداند. سویلو در گفت وگوی کوتاه با خبرنگاران حین جلسه هیأت دولت گفت: 
»اینکه اروپا، ترکیه را در دست وپنجه نرم کردن با موضوع بازداشتی های داعش تنها گذاشته 
غیرقابل قبول است. این کار آنها غیرمسئوالنه نیز است. ما اعضای بازداشت شده داعش را به 
کشورشان بازمی گردانیم«. به نوشته روزنامه »صاباح« وی با بیان اینکه کشورهای اروپایی 
نمی توانند خودس��رانه تابیعت شهروندانش��ان را که به عضویت داعش درآمده اند لغو کرده، 

مسئولیت آنها را به گردن ترکیه بیاندازند و انتظار داشته باشند که از آنها مراقبت کند.

ابراز نگرانی مرکل درباره کشمیر
صدراعظم آلمان در خصوص نقض بش��ر در کشمیر ابراز نگرانی کرد و خواستار 
بهبود وضعیت این منطقه ش��د. »آنگال مرکل« در خصوص نقض حقوق بشر در 

کشمیر توسط ارتش هند، ابراز نگرانی کرد. 
وی در گفت وگو با خبرنگاران در دهلی نو، گفت، وضعیت کنونی در کشمیر نه 
خوب اس��ت و نه پایدار و نمی توان به مدت طوالنی از آن حمایت کرد. همچنین 
مرکل، بهبود وضعیت کش��میر را خواستار شد. اوایل ماه آگوست )اواسط مردادماه(، 
دولت هند، در اقدامی که با اعتراض گس��ترده در منطقه کش��میر روبرو ش��د، وضعیت 
خودمختاری این منطقه یا همان ماده 3۷۰ قانون اساسی را لغو و اعالم کرد که به زودی 
استان جامو و کشمیر را به دو منطقه تحت کنترل مستقیم دولت فدرال تقسیم می کند. 
نیروهای امنیتی دهلی نو تاکنون چند هزار نفر از جمله صدها تن از رهبران سیاس��ی و 

مذهبی ساکنان کشمیر را نیز بازداشت کرده اند.

علی تتماج

فلس��طین همچنان به عنوان اصلی ترین محور مسئله جهان 
اسالم است که طی سال های اخیر به دلیل بحران های تحمیلی 
به منطقه از جمله بحران تروریس��م و نی��ز جنایات نیروهای 
خارجی به حاشیه رفته و موجب شده تا صهیونیست ها از این 
فرصت اس��تفاده کرده و هر روز ابعاد جدیدی از اشغالگری و 
جنایت علیه ملت فلس��طین را اجرا کنند. نگاهی ریشه ای به 

مس��ئله فلسطین نش��ان می دهد که ریشه این وضعیت را در 
تحرکات انگلیسی ها جس��تجو کرد که ابتدا در ۱۹۱۶ با قرار 
داد سایش پیکو فلسطین را تجزیه و زمینه را برای اشغال این 
س��رزمین فراهم کردند. دوم نوامبر ۱۹۱۷ آرتور جیمز بالفور 
وزیر خارجه وقت انگلیس نامه ای به والتر روچیلد سیاستمدار 
یهودی و عضو مجلس عوام انگلیس در آن زمان فرس��تاد و از 
موافق��ت لندن با ایجاد خانه ملی برای یهودیان در س��رزمین 

فلسطین  خبر داد.
 این نامه س��رآغاز اشغال فلس��طین، آواره کردن مردم آن و 
تأس��یس رژیم جعلی اس��رائیل به ش��مار می رود. از آن زمان 
انگلیس��ی ها اشغال و آواره س��ازی فلسطینی را اجرا کردند تا 
اینکه در سال ۱۹۴۸ رسما اعالم موجودیت رژیم صهیونیستی 
را اع��الم نمودند. از آن زمان به بع��د نیز در جنگ های میان 
اع��راب و رژیم صهیونیس��تی همواره حامی صهیونیس��ت ها 

بوده ان��د. طی چند دهه اخیر نیز ب��ا افزایش نقش آمریکا در 
منطقه، انگلیسی ها نقش پنهانی در این عرصه در پیش گرفته 
و ت��الش کرده ان��د در کنار حمایت از این رژی��م چنان رفتار 
کنند که به اصطالح موجب رنجش کشورهای اسالمی نشود 
تا بتوانند غارت این کشورها را نیز اجرا سازند. نکته قابل توجه 
آنکه از زمان بالفور تاکنون فلسطین در مقاطع مختلف قربانی 
چینن اعالمیه ها و توافقاتی ش��ده که کمپ دیوید، غزه اریحا،  
اوسلو نمودی از آن است که هر کدام بخش هایی از فلسطین 
را به نابودی کش��اند. اکنون نی��ز آمریکا با ادعای معامله قرن 
ادامه این راه را می پیماید و به دنبال حذف مس��ئله آوارگان 
فلس��طینی، واگذاری کامل قدس به صهیونیست ها و نابودی 

کامل فلسطین است. 
م��روری بر آنچه طی این چند دهه بر فلس��طین رفته اس��ت 
ی��ک  اصل را نش��ان می دهد و  آن اینکه هی��چ معاهده صلح 

و پیمانی نبوده که به نفع حقوق ملت فلس��طین باش��د و هر 
کدام از آنها به نوعی بخشی از فلسطین را به نابودی کشانده 
اس��ت. نکته مهم دیگر آنکه کش��ورهای غربی نیز هیچگاه به 
فکر مردم فلسطین نبوده و تمام برنامه های آنها در حمایت از 
صهیونیست ها بوده است. کشورهای عربی نیز هر چند ادعای 
حمایت از فلس��طین س��ر داده اند  نیز در یا نتوانس��ته اند و یا 
اینکه اراده ای برای حمایت از فلس��طین نداشته اند. نکته مهم 
آنکه هر زمان فلس��طینی ها در قالب انتفاضه روی به مقاومت 
آورده اند توانسته اند دشمن را مغلوب کنند که جنگ های ۲۲، 
۸ و 5۱ روزه غ��زه نمودی از این مهم اس��ت. با توجه به این 
ش��رایط به خوبی می توان دریافت که تنها راه ملت فلسطین 
برای تحقق حقوقش��ان رویکرد به مقاومت اس��ت و گزینه ای 
جز این نمی تواند نتیجه ای برای آنها جز اش��غال سرزمینشان 

به همراه داشته باشد.  

یادداشت

مشاور نخس��ت وزیر عراق با بیان اینکه تمامی تالش ها برای 
مهار اعتراضات با شکس��ت مواجه ش��د، گفت: به احتمال زیاد 
»عبدالمهدی« ریاست دولت انتقالی را برعهده خواهد داشت.

 »لی��ث کبه« مش��اور نخس��ت وزیر ع��راق س��خنانی را در 
خص��وص آخرین تحوالت این کش��ور مطرح کرد.بر اس��اس 
ای��ن گ��زارش، وی تأکی��د کرد: ت��الش های ف��راوان برای 
مه��ار اعتراضات در عراق با شکس��ت مواجه ش��د. این مقام 
عراقی تصریح کرد: به احتمال زیاد در س��ایه افزایش شدت 
اعتراض��ات مردمی، »عبدالمهدی« ریاس��ت دولت انتقالی را 
برعهده خواهد داش��ت.گفتنی است، پیش��تر رئیس جمهور 
عراق اعالم کرده بود که عبدالمهدی با استعفا از پست خود 
در صورت توافق احزاب سیاس��ی بر َس��ر گزین��ه جایگزین، 

موافقت کرده اس��ت.

نکته قابل توجه آنکه همزمان با اس��تمرار بحران های مشکوک 
در عراق در اقدامی تامل برانگیز که نقش آمریکا در این وضعیت 
بحرانی را پر رنگ تر می س��ازد، مش��اور وزی��ر خارجه آمریکا 
هدف ادعایی کش��ورش در عراق را وجود دولتی »مستقل« در 
این کش��ور توصیف کرد و گفت در چنین فضایی شرکت های 
آمریکایی می توانند در بخش نفت عراق فعالیت کنند.»جویی 
هود«، مشاور وزیر خارجه آمریکا در نشستی که جمعه در یک 
اندیشکده برگزار شد یکی از اهداف سیاست های کشورش در 
عراق را ایجاد فضای مثبت برای فعالیت شرکت های آمریکایی 

در بخش نفت عراق توصیف کرده است.  
هود که در نشستی در اندیشکده آتالنتیک حضور داشت بعد از 
بیان این ادعا که هدف آمریکا وجود یک دولت »مقتدر، باثبات 
و مستقل« در عراق است گفت: »چون اگر چنین دولتی وجود 
داشته باش��د، فضای فوق العاده ای برای شرکت های آمریکایی 
ایجاد خواهد ش��د تا بتوانند در بخش نفت عراق یا در س��ایر 

بخش های اقتصاد این کشور فعالیت کنند.«
خبر دیگر از عراق آنکه منابع رس��انه ای از تشدید تظاهرات ها 
در اس��تانهای مختلف عراق و تجمع معترضان مقابل بندر »ام 

القصر« و یک می��دان نفتی دربصره خبر دادند.دولت عراق به 
دنبال راهکارهایی جدید برای اجرای مقررات منع آمد و ش��د 
ش��بانه در استان بغداد و اس��تان های جنوبی این کشور برای 

مهار اعتراض های مردمی است. 
مقررات��ی که طی پنج روز گذش��ته، نتوانس��ته، تظاهرات های 
مردمی عراق را مهار کند.در بغداد، ش��مار زیادی از معترضان، 
ش��ب گذشته را در دو میدان »التحریر« و »الطیران«، واقع در 
نزدیکی پل »الجمهوریه« س��پری کردند و به نوشته »العربی 
الجدید« ش��مار آنها در مقایسه با شب های پیش بیشتر شده 
اس��ت.در مقابل، ش��هرهای »الناصریه«، »العمارة«، »نجف«، 
»کربالء« و »بصره« نیز همچنان ش��اهد تظاهرات های مردمی 
اس��ت و نیروهای نظامی و امنیتی متعددی در مناطق مختلف 

این شهرها مستقرند.

هشدار ویدئویی حزب اهلل به تل آویو
حزب اهلل در ویدئویی با زیرنویس عبری به رژیم صهیونیس��تی هشدار داد هر 

پهپادی به حریم لبنان تجاوز کند، زده خواهد شد.
گروه اطالع رسانی »االعالم الحربی« لبنان نزدیک به حزب اهلل ویدئویی کوتاه 
برای هش��دار به رژیم صهیونیس��تی و تجاوز پهپادی آن منتش��ر کرد.در این 
ویدئوی کوتاه برخی سالح های مقاومت و عملیات های آن نشان داده می شود 
و نصراهلل در آن می گوید: ما با پهپادهای اس��رائیلی در آس��مان لبنان مقابله 
خواهیم کرد؛ زمانی که این پهپادها وارد لبنان ش��وند برای ساقط کردن آنها 
وارد عمل می ش��ویم.این ویدئو زیرنویس »عبری« دارد و با کلمه »بالمرصاد« 
)در کمین( به پایان می رسد.ش��بکه »المیادین« نوش��ت، رسانه های دشمن 
صهیونیس��تی این ویدئو را »پیامی واضح به اسرائیل می دانند مبنی بر اینکه 
پهپادهایش به هدف تبدیل شده اند همانگونه که حزب اهلل وعده داده است«.

»کارمیال مناش��یه« تحلیلگر اس��رائیلی در این زمینه اع��الم کرد: همانگونه 
که ش��نیدیم نصراهلل تهدید کرد و تهدیداتش را عملی کرد؛ ارتش اس��رائیل 
در حال حاضر بر اس��اس یک سیس��تم متعادل تر و مهار دقیق تر از گذش��ته 
کار می کند. این تحلیلگر ادامه داد، وضع در ش��مال )مرز لبنان با فلس��طین 
اشغالی( هر لحظه قابل انفجار است و تیراندازی به سمت پهپاد اسرائیلی در 
»النبطیه« برای اولین بار تیراندازی از لبنان به سمت یک پهپاد صهیونیستی 

را عینیت بخشید. 

افزایش ناامنی برای مسلمانان آلمان
تش��دید اسالم ستیزی در کشورهای غربی موجب بحران های شدید امنیتی 
برای مس��لمانان شده است چنانکه یکی از رهبران مسلمانان آلمان می گوید 
که در میان افزایش اس��الم  هراس��ی در آلمان، جامعه مس��لمان این کشور، 

احساس ناامنی بیشتری می کنند.
 این روزها موج اس��الم س��تیزی در کش��ورهای اروپایی از جمله فرانسه به 
ش��دت افزایش یافته اس��ت بگونه ای که اکنون فضایی از ناامنی ش��دید در 
میان مسلمان این جوامع ایجاد شده است چنانکه یک رهبر مسلمانان آلمان 
ب��ه خبرگزاری »آناتولی« در برلین، گفت، به دلیل افزایش اسالم هراس��ی در 
آلمان، جامعه مسلمان این کش��ور، به اندازه کافی احساس امنیت نمی کند. 
خبرگزاری ترکیه ای »آناتولی« به نقل از »برهان کس��یچی«، رئیس شورای 
اس��المی آلمان نوش��ت: »در س��ال جاری، بیش از ۸۰ حمله، به مساجد در 
آلمان داش��تیم. اوضاع امنیتی بسیار وخیم است. مس��لمانان به اندازه کافی 
احس��اس امنیت نمی  کنن��د.« وی افزود: »مقامات امنیت��ی نیاز به همکاری 
نزدیک با جوامع )مس��لمان(، افزایش درک و ارائه مشاوره و آگاهی )به آنها( 
دارند. در غیر این صورت، مسلمانان اعتماد خود را به سازمان های امنیتی از 
دس��ت می دهند زیرا امنیت به سادگی در حال از بین رفتن است.« کسیچی 
اظهارات خود را تنها یک روز پس از اینکه پلیس به دنبال تهدید یک بمب، 

مجبور به تخلیه مسجدی در شهر »کلن« آلمان شد، بیان کرد.

 تأکید حماس و جهاد بر مبارزه مسلحانه
جنبش های فلس��طینی حماس و جهاد اس��المی ضمن اعالم اینکه انگلیس 
مس��ؤول تبعات صدور بیانیه شوم »بالفور« است، بر ادامه مبارزه مسلحانه تا 

تحقق اهداف تأکید کردند.
دوم نوامبر ۱۹۱۷ »آرتور جیمز بالفور« وزیر خارجه وقت انگلیس نامه ای به 
»والتر روچیلد« سیاستمدار یهودی و عضو مجلس عوام انگلیس در آن زمان 
فرس��تاد و از موافق��ت لندن با ایجاد »خانه ملی برای یهودیان در س��رزمین 
فلس��طین« خبر داد.این نامه سرآغاز اش��غال فلسطین، آواره کردن مردم آن 
و تأس��یس رژیم جعلی اسرائیل به ش��مار می رود. حماس به مناسبت صد و 
دومین س��الروز بیانیه بالفور با صدور بیانیه ای اعالم کرد، مقاومت فلس��طین 
به مقاومت خود بویژه مقاومت مس��لحانه علیه رژیم اش��غالگر ادامه می دهد.

حم��اس افزود، بالفور در تناقض با عرف انس��انی و قوانین بین المللی اس��ت، 
انگلیس باید این بیانیه را لغو کند و از ملت فلسطین به خاطر تمام فاجعه ها 
و کش��تار در بیش از یک قرن اخیر عذرخواهی کند.حماس دولت انگلیس را 
مس��ؤول کامل این بیانیه ش��وم و پیامدهای آن دانست و افزود، بیانیه بالفور 
که بیش از یک قرن از تأسیس آن می گذرد بزرگترین ظلم تاریخی است که 
همچنان وجود دارد و منجر به تأسیس رژیمی اشغالگر بر سرزمین فلسطین 
شده، رژیمی که با پش��تیبانی انگلیس به خود حق تصرف اراضی فلسطینی 

را می دهد.  

گزارش

پایگاه »الخبر الیمنی« تصویری از نوزاد نُه ماهه ای را منتش��ر 
کرد که روز گذش��ته بر اثر حمالت متجاوزانه ائتالف سعودی 
به مناطق مسکونی استان صعده مادرش را از دست داد و پدر 

و برادرش نیز به شدت زخمی شدند.
تصاویر این نوزاد نُه ماهه که »حلیمه« نام دارد، به سرعت در 
ش��بکه های اجتماعی دست به دست شده  و او اکنون نمادی 
از قربانیان حمالت متجاوزانه ائتالف س��عودی است.»حلیمه« 
نخس��تین کودکی نیس��ت که بر اثر تجاوز دشمنان سعودی-
آمریکایی به کش��ورش طعم تلخ بی م��ادری را تجربه می کند؛ 
روزانه عده زیادی از نوزادان و کودکان یمنی یتیم می شوند و 
آینده ای نامشخص در انتظارشان است. این در حالی است که 

جنایات ائتالف سعودی همچنان ادامه دارد. 
گ��زارش جدیدی از تلفات جنگ یمن از س��ال ۲۰۱5 تاکنون 
منتشر شده که نش��ان می دهد در این بازه زمانی یکصد هزار 
نفر در این کش��ور کش��ته ش��ده اند.  پروژه »داده های مربوط 
 )Acled( »ب��ه مکان ها و رخدادهای درگیری های مس��لحانه
ک��ه آمار و ارقام تأییدش��ده  در درگیری ه��ا را دنبال می کند، 
در جدیدتری��ن گزارش خود اعالم ک��رد که آمار تلفات جنگ 
یمن از س��ال ۲۰۱5 تاکنون به یکصد هزار نفر رس��یده است.

آم��ار و ارقام جدید حاکی از آن اس��ت که ۱۲ هزار غیرنظامی 
در حمالت مس��تقیم جان خود را از دست داده اند و  ۲۰ هزار 
نفر در س��ال جاری میالدی در یمن کشته شده اند و امسال را 
به دومین س��ال مرگبار جنگ یمن بعد از سال ۲۰۱۸ تبدیل 
از مارس ۲۰۱3  کرده اند.ائتالفی سعودی-غربی-صهیونیستی 

)فروردی��ن ۱3۹۴( به بهانه های واهی جنگ علیه یمن را آغاز 
ک��رد تا به ادعای خودش ظرف م��دت چند هفته این موضوع 
را فیصله دهد، اما اکنون پنج سال از این جنگ می گذرد ولی 
ائتالف س��عودی در باتالق یمن گیر ک��رده و به دنبال خروج 
آبرومندانه از بحران است. این ائتالف در حمالت هوایی متعدد 
خود، مدارس، بیمارستان ها و مراسم های عروسی را هدف قرار 
داد و هزاران غیرنظامی جان خود را از دست دادند. خبر دیگر 
از یمن آنکهس��خنگوی نیروهای مسلح یمن ضمن ارائه آماری 
از نظامیان کش��ته شده سودانی در جنگ یمن اعالم کرد، این 
کشور با جان سربازانش تجارت می کند.»یحیی سریع« گفت، 
نظام س��ودان با جان س��ربازان خود تجارت  و با فریب آنها از 
طریق ش��عار و توجیه، ارتزاق می کن��د. وی افزود: در ماه های 
اخیر خس��ارت های ثبت ش��ده در  صفوف مزدوران س��ودانی 
به ۱۸5 کش��ته و دهها زخمی رس��یده است؛ در سال ۲۰۱۸ 
نیز تعداد کشته ش��ده ها در میان مزدوران سودانی به ۷۲۰ نفر 
رسیده و صدها نفر دیگر نیز زخمی شدند.سریع ادامه داد، در 
س��ال جاری نیز تعداد کشته شده ها در میان نظامیان سودانی 
به ۴5۹ نفر رس��یده و مجموع آنها در س��ال گذشته و جاری 

حدود ۱35۴ نفر است.
یحیی س��ریع در ادامه گفت؛ آمار کشته شده های سودانی در 
جنوب یمن، تعز و ساحل غرب تا ماه گذشته میالدی به بیش 
از ۲۰۴۹ نفر رس��یده است و در س��ال های ۲۰۱5 و ۲۰۱۶ ، 
۸5۰ س��ودانی در جنگ یمن کشته ش��ده اند.وی افزود: جمع 
خسارت های جانی وارد شده به مزدوران ارتش سودان از آغاز 

حمالت به یمن به بیش از هشت هزار کشته و زخمی رسیده 
اس��ت. س��ریع ادامه داد، ادامه مشارکت س��ودان در حمله به 
یمن جز برای خدمت به دستورکارهای ائتالف متجاوز نیست؛ 
تیپ های نظامی سودانی در جبهه های مرزی متمرکز هستند 
که تحت نظارت س��عودی و دیگران در  جن��وب و امارات در 
س��احل غربی اند. خب��ر دیگر آنک��ه مقامات یمنی از کش��ته 
وزخمی شدن ش��ماری از غیرنظامیان در5۲ بار حمله هوایی 
ائتالف س��عودی به اس��تان های ش��مالی خبر دادند. »هشام 
ش��رف« وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن هم ادامه حمالت 
ائتالف س��عودی به خانه های شهروندان یمنی را محکوم کرد. 
شرف در اظهاراتی تاکید کرد: ائتالف متجاوز سعودی با نقض 

آش��کار قوانین بین الملل��ی حقوق بش��ر و توافقنامه های ژنو 
ش��هروندان یمنی را بمباران می کند که تازه ترین آن بمباران 
خانه ای در منطقه العشه شهر باقم در استان صعده بود. شرف 
گف��ت حمله ائتالف ب��ه غیرنظامیان این پی��ام را مخابره می 
کن��د که ائتالف عربی در حرکت به س��مت صلح و اجتناب از 
حمله نظامی به ش��هروندان جدی نیست. وزیر خارجه یمن از 
فرستاده سازمان ملل، مجموعه کشورهای ناظر بر روند ایجاد 
راه حل سیاس��ی در یمن و بخصوص پنج کشور عضو شورای 
امنیت، کش��ورهای اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای تاثیرگذار 
خواس��ت بر کش��ورهای ائت��الف عربی ب��رای تضعیف نکردن 

اقدامات اعتماد سازی فشار آورند.

از بالفور تا معامله قرن 

 »حلیمه« سندی دیگر 
بر جنون سعودی 

نوزادی که حمالت متجاوزان عربستان طعم تلخ بی مادری را به کامش نشاند 

گام دیگر دولتمردان عراق برای تحقق مطالبات مردمی

ریاست »عبدالمهدی« بر دولت انتقالی


