
منفور بودن امريكا از 
اوکیناوا تا کاراکاس 

تظاهرات ض��د آمريكايي مردم 
ژاپن و نيز ممنوعيت ورود سفير چـــــالش

آمريكا به كاخ رياست جمهوري 
چك و نيز توسعه روابط ضد آمريكايي چين و روسيه در 
حالي روي داده كه در اقدامي ضد آمريكايي ونزوئاليی ها 
در مراس��م عيد پاک در اين كش��ور آدمك های باراک 

اوباما رئيس جمهور آمريكا را به آتش كشيدند. 
تح��والت اقصي نق��اط جه��ان داراي ي��ك نقطه 

اشتراک است و آن انزجار از آمريكا است كه به عناوين 
مختلف صورت  مي گيرد. شهروندان ونزوئاليی از جمله 
در كاراكاس پايتخت اين كش��ور آدم��ك های باراک 
اوباما رئيس جمهور آمريكا و انريكه كاپريلس از رهبران 
مخالف دولت نيكالس مادورو را س��وزاندند. از س��وي 
ديگ��ر مادورو رئيس جمهور ونزوئ��ال در رابطه با حكم 
اخير همتای آمريكايی خود مبنی بر تهديد تلقی كردن 
اين كشور آمريكای جنوبی برای امنيت واشنگتن اعالم 
كرد ك��ه تاكنون موفق به جمع آوری بيش از هش��ت 

ميليون امضا عليه اين حكم شده است. 
از ژاپ��ن كه متح��د آمريكا مي باش��د نيز خبر 
مي رس��د مردم ايال��ت اوكيناوای ژاپن ب��ا برگزاری 
تظاه��رات اعتراض آمي��ز، ضم��ن اع��الم مخالفت با 

انتقال پايگاه نظامی آمريكا در اين منطقه، خواستار 
برچيده شدن كامل آن شدند. اين تظاهرات همزمان 
با سفر »يوش��يهيدا س��وگا« دبير اول كابينه دولت 
ژاپن )س��روزير( به اوكيناوا ص��ورت گرفت كه قصد 
داش��ت فرماندار اي��ن ايالت را برای س��اخت پايگاه 

جديد آمريكا در منطقه متقاعد كند. 
»تاكش��ی اوناگا« فرماندار جدي��د اوكيناوا يكی 
از مخالف��ان سرس��خت جابجايی و س��اخت پايگاه 
جديد آمريكا در اين منطقه محسوب مي شود و اين 
موضوع باعث شد دولت ژاپن »يوشيهيدا سوگا« دبير 
اول )س��روزير( خود را برای بررسی و حل مشكالت 
پيش رو عازم اوكين��اوا كند. معترضان با حمايت از 
تصمي��م فرمان��دار اوكيناوا، اقدام دول��ت ژاپن را به 

دليل آنكه به خواس��ت و احساس��ات ساكنان بومی 
منطقه بی توجهی مي كن��د، تقبيح كردند. تلويزيون 
ان اچ ك��ی ژاپن ديروز در گزارش��ی از درگيری مردم 

و پليس خبر داد.
آنك��ه  آمري��كا  چالش ه��اي  از  ديگ��ر  خب��ر 
رئيس جمهوری چك انتقاد س��فير آمريكا از شركت 
خود در مراس��م بزرگداشت پايان جنگ جهانی دوم 
در مسكو را دخالت در امور داخلی اين كشور دانسته 
و ورود اين شخص به كاخ رياست جمهوری پراگ را 
ممنوع كرد. »ميلوش زمان« رئيس جمهور جمهوری 
چك معتقد اس��ت كه انتقاد علنی از حضور وی در 
مراس��م بزرگداشت هفتادمين س��الگرد پيروزی در 
جنگ جهانی دوم در مسكو از سوی »اندرو شاپيرو« 

سفير آمريكا در اين كشور، غيرقابل قبول است. 
»كنس��تانتين دالگ��وف« نماين��ده تام االختيار 
وزارت ام��ور خارجه روس��يه در امور حقوق بش��ر، 
دموكراس��ی و ارجحي��ت قانون در واكن��ش به اين 
مس��ئله در صفحه توئيتر خود نوش��ت كه س��خنان 
رئيس جمه��وری چك نش��ان دهنده ش��جاعت وی 
در ابراز عقيده خويش و پاس��خ مناسبی به اظهارات 

مداخله جويانه سفير آمريكا است. 
الزم ب��ه ذكر اس��ت در ادامه يارگيري روس��يه 
علي��ه آمريكا وزير امور خارج��ه چين در پی دعوت 
همتای روس خود ديروز برای س��فری س��ه روزه به 
مسكو سفر كرد. اين دومين سفر چند روزه مقامات 
عالی رتبه چينی به روسيه طی يك ماه اخير است. 
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توديز زمان

تقدير عزت الدوری 
به  از حملـه عربسـتان 

يمن
ال��دوری«  »ع��زت 
مع��اون ص��دام  و رئي��س 
كنونی حزب منحله بعث 
از ائتالف عربستان و برخی 
كشورها و حمله نظامی به 
يمن تحت عنوان عمليات 
»توفان قاطع« اس��تقبال 
كرد. وی در اظهاراتی كه 
اجتماعی  ش��بكه های  در 
منتشر شده، ادعا كرد كه 
اين حمله در واقع بازگشت 
قدرتمن��د قوميت عربی و 
فعاليت های  توسعه  توقف 

ايران در عراق و منطقه اس��ت. در اظهارات الدوری كه دشمنی او با 
ايران كامال واضح اس��ت، ادعا شده اس��ت: ايران فروخواهد پاشيد و 

تفكر آزادی بخشانه عربی بر روی كار خواهد آمد.
گسترش همكاری های هسته اي روسیه و چین

ش��ركت دولتی هس��ته ای روس��ی »روس اتم« درباره گسترش 
همكاری با چين با اين كش��ور رايزن��ی می كند. يكی از منابع نزديك 
به منابع مذاك��رات با اعالم اين خبر افزود: »مذاكرات فعال در جريان 
است. امكان ساخت هفتمين و هشتمين بخش نيروگاه هسته ای تايوان 
)NPP( و گس��ترش همكاری ها در جريان مذاكرات مطرح شده اند.« 
وی همچنين گفت كه 2 راكتور در نيروگاه هس��ته ای تايوان ساخته 

شده اند و راكتورهای سوم و چهارم در دست ساخت قرار دارند.

مترجم: حسين ارجلو2015/04/06كيوسك

جروزالم پست

کشـورهای  کمـک 
حاشـیه خلیج فـارس به 

تروريست های يمنى
اخب��ار  بر اس��اس 
تائي��د ش��ده كمك ه��ای 
كش��ورهای  تس��ليحاتی 
قطر، امارات، و عربس��تان 
به گروه تروريستی القاعده 
مخال��ف  داعش��ی های  و 
انقالب مردم يم��ن رو به 
افزايش است. بر اساس اين 
اخب��ار، كمك های مذكور 
بارريزی ه��ای  قال��ب  در 
گس��ترده ب��ه طرف��داران 
عبدرب��ه منص��ور ه��ادی 
رئيس جمهور مس��تعفی و 

فراری و گروه های تروريس��تی مستقر در يمن كه دشمنی خود را با 
انقالب مردمی اين كشور به اثبات رسانده اند، از طريق خطوط هوايی 

عربستان و متحدان آن ادامه دارد.
وبسايت های صهیونیستى در معرض حمالت سايبری

روزنام��ه جروزالم پس��ت در گزارش��ی نوش��ت مجموعه هكری 
آنونيموس )ناش��ناس( اعالم كرده است كه تالش خواهد كرد از روز 
دوش��نبه تعدادی از وبگاه هايی اسرائيلی را هك كرده و اين روند را تا 
روز سه شنبه ادامه خواهد داد. اين گروه اعالم كرده است كه اين حمله 
س��ايبری را به تالفی رفتار اس��رائيلی ها نسبت به فلسطينی ها انجام 
می دهند. همچنين اين گروه فهرس��ت بلندبااليی از شماره تلفن ها و 

آدرس های ايميل متعلق به مقامات اسرائيلی را منتشر كرد.

داون

برای  زياد  خسارات 
مداخله  در پى  پاکستان 

در يمن
شاه«  »سيد خورشيد 
در  اپوزيس��يون  رهب��ر 
پارلمان و عضو ارشد حزب 
»مردم پاكس��تان« گفت: 
ملحق ش��دن اسالم آباد به 
عربس��تان  نظامی  ائتالف 
عليه يمن، خسارات زيادی 
را به پاكستان وارد خواهد 
ك��رد. خورش��يد ش��اه با 
اشاره به مداخله پاكستان 
در افغانس��تان ني��ز گفت: 
پاكس��تان پي��ش از اي��ن 
ني��ز با مداخل��ه در جنگ 

افغانستان با مشكالت فراوانی روبرو شده است بنابراين دولت اسالم آباد 
در خصوص جنگ يمن بايد تصميمی در راستای منافع ملی پاكستان 

اتخاذ كند و برای حل بحران يمن نقش ميانجی را ايفا كند.
ابراز نگرانى سازمان ملل درباره وخامت اوضاع يرموک

ه��م زمان با ادامه درگيری های ش��ديد ميان گروه های مس��لح 
فلس��طينی و تروريس��ت های تكفيری داعش، س��ازمان ملل درباره 
وخامت اوضاع در اردوگاه آوارگان يرموک در نزديكی دمشق، پايتخت 
سوريه، ابراز نگرانی كرد. آژانس كار و امداد سازمان ملل برای آوارگان 
فلسطين در خاور نزديك )آنروا( با انتشار گزارشی ، اوضاع اين اردوگاه 
فلسطينی را وخيم دانست و هشدار داد: »جان غيرنظاميان در اردوگاه 

يرموک هرگز با اين شدت در معرض خطر قرار نگرفته است.«

واشنگتن پست

جمهوری خواهـان 
به دنبـال بازبینى تفاهم 

لوزان
سناتور جمهوری خواه 
باب كوركر، رئيس كميته 
روابط خارجی س��نا گفته 
است كه كميته تحت نظر 
او كمت��ر از ده روز ديگ��ر 
طرح بازبينی توافق نهايی 
با ايران را بررس��ی خواهد 
كرد. گزارش ه��ا حاكی از 
آن است كه سناتور كوركر 
مايل است پيش از قضاوت 
در م��ورد هرگونه توافق با 
ايران، منتظر نهايی شدن 
تفاهم نام��ه لوزان باش��د. 

س��ناتور كوركر از تفاه��م لوزان انتقاد نكرد ام��ا در مورد بخش های 
مربوط به بازرس��ی ها و روايات متفاوتی كه دولت های امريكا و ايران 

در مورد نكات مورد توافق ارائه كردند، ابراز نگرانی نمود.
عربستان، ايران را دشمن طبیعى خود مى داند

يك كارشناس آمريكايی به بررسی مواضع سياست های عربستان 
سعودی در منطقه به ويژه در موضوعاتی از قبيل يمن و كاهش بهای 
نفت پرداخت. مايكل كلر گفت: »از يك سو عربستان خواهان تالش برای 
ضربه زدن به توليد نفت و گاز ش��ل آمريكا اس��ت و از سوی ديگر و به 
صورت همزمان آنها خواهان ضربه و آسيب زدن به ايران و روسيه است 
كه اين اقدام از يك سو به خاطر حمايت آنها از سوريه است اما از سوی 

ديگر آنها ايران را دشمن طبيعی خود در خليج فارس می دانند«.
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 علي تتماج

یادداشت

مردم گوآتماال قربانیان آزمايش هاي آمريكا
آمريكا در حالي خود را محور حقوق بش��ر 

معرف��ي مي كند كه هر روز ابعاد جديدي از حقـوق بشـر
جنايات اين كش��ور آشكار مي شود چنانكه 
مناب��ع خبري اعالم كردن��د، محققان آمريكايی با هدف توس��عه 
آزمايش های خود بر روی بيماری ها تعداد زيادی از مردم گوآتماال 
را بدون داش��تن رضايت به سفليس و همچنين ديگر بيماری های 
مقاربتی مبتال كرده اند، اقدامی كه باعث برانگيخته شدن اعتراض 

مردم اين كشور شده است.
 تاكن��ون ه��زاران نفر از م��ردم گوآتماال از جمل��ه يتيمان، 
ك��ودكان و بيم��اران ذهنی توس��ط محققان »مرك��ز تحقيقات 
پزش��كی راكفلر« و همچنين دانشگاه »جان هاپكينز« آمريكا به 

بيماری هايی چون سفليس و انواع ديگر مبتال شده اند.
بدين منظور متنی در اين هفته توسط 700 نفر از مردم اين 
كش��ور آمريكای مركزی در اعتراض به اقدام��ات و آزمايش های 
بی رحمان��ه پزش��كان آمريكايی تنظيم ش��د كه ط��ی آن مبتال 
ك��ردن مردم بی گن��اه گوآتمااليی را ب��ه ان��واع بيماری ها بدون 
داشتن رضايتش��ان و همچنين امتناع از درمان آن ها را به شدت 
 مورد انتقاد قرار داد. طبق متن منتش��ر ش��ده محققان دانش��گاه

»جان هاپكينز« در فواصل س��ال های 1945 تا 1956 )1324 تا 
1335( نيز آزمايش هايی را ب��ر روی مردم گوآتماال انجام داده و 
بيش از 5500 نفر را بدون داشتن رضايت و دانش در مورد ماهيت 

آزمايش ها انجام شده به بيماری های مقاربتی آلوده كرده اند.
در بخش��ی از اين متن ش��ركت داروس��ازی »بريستول مايرز 
اسكيب« و »مه آد جانسون« رئيس اين شركت نيز در جنايت فوق 
همدست هستند؛ چراكه مسئول تأمين داروهای محققان آمريكايی 
بوده اند. در س��ال 2012 نيز گروهی 700 نف��ره از مردم گوآتماال 
نس��بت به اين اقدامات اعتراض كردند و 2 مركز فوق در پاس��خ به 
آن ها تنها آزمايش های انجام ش��ده را محكوم كرده ولی مسئوليت 
آن ها را برعهده نگرفتند. البته جنايات آمريكايي ها به همين جا ختم 
نمي شود و خشونت پليس هر روز جنايت جديدي را رقم مي زند. 

رس��انه ها خبر دادند كه پليس شهر ايندياناپوليس يك جوان 
كمتر از 30 س��ال آمريكايی را در حالی كشتند كه او سابقه عدم 
تعادل روانی داش��ت. خبر ديگر تخلفات حقوق بشري آمريكا آنكه 
مطالع��ات مركز تحقيقات فورس��تر فاش كرد، برنامه جاسوس��ی 
پريس��م آژانس امنيت ملی آمريكا طی س��ه سال آتی 47 ميليارد 

دالر به شركت های مرتبط خسارت وارد می كند. 

كش��ورهاي عربي در حالي به كشتار مردم 
خط يم��ن روي آورده اند ك��ه در برابر جنايات ســــر

صهيونيس��ت ها س��كوت كرده اند در حالي 
ك��ه هر روز ب��ر جنايات اين رژيم افزوده مي ش��ود چنانكه منابع 
خبري اعالم كردند به نظاميان صهيونيس��ت دستور داده شده تا 
هنگام آم��وزش تيراندازی، از ش��هروندان فلس��طينی به عنوان 

هدف استفاده كنند.
 كابالن سرباز خارج شده از ارتش صهيونيستي در گفت وگويی 
كه روزنامه صهيونيستی هاآرتص آن را منتشر كرد، گفت: دو سال 
پس از حضور در ارتش اسراييل ديگر نمی توانستم ادامه دهم و با 

مشاهده خشونت های نظاميان صهيونيست شوكه شده بودم. 
وی اف��زود: در هنگام آموزش تيران��دازی، اگر هدفی را برای 
كشتن نمی يافتيم، به ما دستور داده مي شد تا به سوی شهروندان 
فلس��طينی ش��ليك كنيم. اين نظامی صهيونيستی فاش كرد كه 
دس��تگاه های امنيتی رژيم اش��غالگر قدس در اجب��ار نظاميان به 
تيراندازی به س��وی شهروندان فلس��طينی، نقش اصلی را دارند. 
ارتش صهيونيستی ، كابالن را يك سرباز فراری اعالم كرده است.

خب��ر ديگر از جنايات صهيونيس��ت ها آنكه انجمن اس��يران 

فلس��طينی اعالم كرد در حال حاضر 200 كودک فلس��طينی در 
س��ه زندان مركزی رژيم صهيونيس��تی در اسارت به سر می برند. 
اي��ن وزارتخانه اع��الم كرد، طی تجاوزات رژيم صهيونيس��تی در 
س��ال 2014 به مناطق اشغالی كرانه باختری 11 كودک شهيد و 
نزديك به 800 تن ديگر بازداشت شدند. وزارت بهداشت فلسطين 
با صدور بيانيه ای از ش��هادت بيش از 560 كودک فلس��طينی در 

سال گذشته ميالدی خبر داد.
خبر ديگر آنكه منابع امنيتی رژيم صهيونيستی فاش كردند 
كه دس��تگاه جاسوس��ی اين رژيم برای سهولت كار ماموران خود 
آنها را مجبور به فراگيری قرآن و آموزه های دين اس��الم می كند 
ت��ا نفوذ آنها در بين اعراب را آس��ان تر كند. خبر ديگر از جنايات 
صهيونيس��ت ها آنكه در گ��زارش محرمانه ارتش اس��پانيا درباره 
مرگ يك صلح بان س��ازمان ملل اس��پانيايی ط��ی بمباران رژيم 
صهيونيستی در لبنان آمده است، اين فرد به صورت عمدی مورد 

هدف قرار گرفته است. 
الزم به ذكر اس��ت ديروز ده ها صهيونيست شهرک نشين به 
بهانه آغاز جش��ن های يهوديان با ورود به محوطه مسجداالقصی 

به حريم اين مكان مقدس مسلمانان تجاوز كردند.

فلسطینى ها سیبل نظامیان صهیونیست در آموزش تیراندازی

عـراق: الميادي��ن از تواف��ق نخس��ت وزير و رئيس 
منطقه كردس��تان عراق بر سر نحوه همكاری در عمليات 
آزادسازی مركز استان »نينوا« خبر داد. »حيدر العبادی« 
نخس��ت وزير عراق و »مس��عود بارزان��ی« رئيس منطقه 
كردستان ديروز بر سر تشكيل يك اتاق عمليات مشترک 
به منظور آزادسازی موصل توافق كردند. عبادی ديروز در 
راس يك هيأت نظامی عاليرتبه به اربيل رفت و »مسعود 

بارزانی« رئيس منطقه كردستان به استقبال او آمد.

تونـس: روزنام��ه فرامنطقه ای »الش��رق األوس��ط« 
گزارش داد، »باجی قائد سبس��ی« رئيس جمهوری تونس 
قرار اس��ت در جري��ان س��فری دو روزه، ب��رای افزايش 
همكاری ه��ای امنيت��ی و دفاعی با فرانس��ه، عازم پاريس 
شود. كاخ رياست جمهوری تونس اعالم كرد كه »فرانسوا 
اوالند« رئيس جمهور تونس را در هتل »انواليد« به حضور 
خواه��د پذيرفت و معاهداتی را امضا خواهد كرد كه هنوز 

جزئيات آن مشخص نشده است.

جمهوري آذربايجان: به گزارش رويترز، نزديك به 
هزار تن از ش��هروندان جمه��وری آذربايجان در اعتراض 
به افزايش قيمت ها و س��ركوب حقوق بشر در حومه باكو 
راهپيمايی كردند. برگزاری اين تظاهرات اعتراض آميز در 
حال��ی بود كه دو هفته پيش نزديك به چهار هزار تن نيز 
در تظاهراتی مش��ابه ش��ركت كردند. در پی سقوط بهای 
جهانی نفت، س��قوط ارزش روبل روس��يه در برابر دالر و 
همچنين وقوع جنگ های جدايی طلبانه در شرق اوكراين، 
ارزش واح��د پول��ی آذربايجان در ماه فوريه گذش��ته به 

شدت كاهش يافت.

سريالنكا: به گزارش شينهوا، رئيس جمهوری سريالنكا 
در چارچوب س��فری س��ه روزه با هدف ديدار با مقام های 
دولت پاكستان وارد اسالم آباد شد. اين نخستين باری است 
ك��ه مايتريپاال سيريس��نا از زمان انتخاب خ��ود به عنوان 
رئيس جمهوری سريالنكا به پاكستان سفر می كند. وزارت 
امور خارجه پاكس��تان اعالم كرده كه در جريان اين سفر 
چندي��ن يادداش��ت تفاهم و توافقنامه هم��كاری ميان دو 

طرف به امضا خواهد رسيد.

لیبي: به گزارش روزنامه اردنی الدس��تور، با گذشت 
چندين س��ال  از انق��الب ليبی و ادام��ه ناامنی ها در اين 
كشور كاخ ها و س��اختمان های مجلل معمر قذافی امروز 
به مكانی برای جوالن چهارپايان و زباله دانی تبديل شده 
اس��ت. پس از حمالت متعدد به كاخ ها و س��اختمان های 
متعلق به معمر قذافی، ديكتاتور مخلوع ليبی، ديگر آثاری 
از زيبايی آن  كاخ ها ديده نمی ش��ود و اين منطقه تنها به 

جوالنگاهی برای حيوانات و زباله دانی تبديل شده است.

يكصدمين روز بازداشت شيخ  علي سلمان 
تظاهرات مردم بحرين براي پايان س��ركوب گري ها و 
از جمله  آزادي ش��يخ علي س��لمان در حال��ي ادامه دارد 
كه مأموران دولت بحرين ش��بانگاه صدمين روز بازداشت 
دبي��ر كل جمعيت الوفاق، يك روحانی ش��يعی ديگر را به 

داليل نامعلوم بازداشت كردند.
داي��ره تحقيقات جنايی دولت بحرين ش��يخ »صادق 
المالكی« يكی از روحانيون ش��يعی اين كش��ور را پس از 
بازجويی چهار س��اعته بازداشت كرد ولی اتهامات و علت 

بازداشت وی را اعالم نكرد.
از ط��رف ديگ��ر جمعيت الوف��اق بحري��ن اعالم كرد 
كه ش��يخ »علی س��لمان« دبير كل اين جمعيت سياس��ی 
دي��روز صدمين روز بازداش��ت خود را گذران��د و با وجود 
درخواس��ت های بين المللی برای آزادی اش، بازداشت وی 
همچنان ادامه دارد. در صد روز گذشته سه جلسه محاكمه 
ش��يخ سلمان برگزار ش��ده و هر بار قاضی دادگاه به تداوم 

بازداشت موقتش رأی داد. 
نيروهای امنيتی وزارت كش��ور بحرين هفته نخس��ت 
دی ماه سال گذشته شيخ سلمان را بازداشت و به دادستانی 
كل انتقال داده بودند. اعتراض هاي مردمي به سياست هاي 
آل خليفه در حالي ادامه دارد كه وزير كشور بحرين مدعی 
شد كه در مقايسه با سال 2013، تظاهرات در سال گذشته 
ميالدی به علت تقويت تدابير امنيتی، كاهش يافت. مردم 
بحرين برای تحقق اهدافش��ان با برپايی تظاهرات گسترده 
و مس��المت آميز ثابت كردند كه تا تحقق دموكراس��ی به 
اعتراض ه��ای خود ادامه مي دهند. تظاهرات مردمي تقريبا 

هر روز در نقاط مختلف بحرين برگزار مي شود. 

يرموک سخن مي گويد
اردوگاه فلسطين نش��ين يرم��وک در س��وريه در ط��ول 
روزه��اي اخير مورد حمله گروه هاي تروريس��تي قرار گرفته 
اس��ت. هر چن��د كه س��وريه به رغ��م درگيري گس��ترده با 
گروه ه��اي تروريس��تي و حامي��ان خارجي آنه��ا در طول 4 
سال گذش��ته همچون گذش��ته در كنار ملت فلسطين بوده 
ام��ا به دليل درگيري در س��اير مناطق با تروريس��ت ها و نيز 
تقويت گروه هاي تروريس��تي به دليل حمايت گسترده غرب 
و صهيونيس��ت ها از آن��ان، حمايت��ش از س��اكنان يرموک با 

دشواري هاي بسياري مواجه است.

در كنار اين مس��ائل، تحوالت يرموک چند نكته اساس��ي 
را آشكار مي سازد. نخس��ت آنكه رژيم صهيونيستي هرگز اهل 
مصالح��ه نخواهد بود و از هر ابزاري براي نابودي فلس��طينيان 
به��ره خواهد گرفت. گاهي با حمالت مس��تقيم نظير آنچه در 
كرانه باختري و قدس روي مي دهد به كش��تار مي پردازد و گاه 
جنگ نيابتي عليه آنان به راه اندازد. يرموک اكنون در اش��غال 
تروريست هايي است كه مستقيما از سوي صهيونيست ها حمايت 
مي گردند. بر اين اس��اس مي توان گفت كه كشتار يرموک ادامه 
جنايات اين رژيم عليه فلسطيني ها است. اين امر نشان مي دهد 
كه اين رژيم هرگز اهل مذاكره و صلح نيست و فلسطيني ها يك 
گزينه بيشتر ندارند و آن تكيه بر مقاومت براي مقابله با اين رژيم 
است. دوم آنكه كشورهاي عربي و غربي در طول دو هفته اخير 

با ادعاي مبارزه با تروريسم و برقراري امنيت حمالت گسترده اي 
به يمن داشته اند. آنها براين ادعايند كه به دنبال صلح و امنيت 

مي باشند و حمالت آنها به يمن نيز در اين چارچوب است.
در ب��اب رفتار كش��ورهاي عربي و غرب��ي دو نكته مهم 
مشاهده مي ش��ود. اوال كشورهاي مذكور ميلياردها دالر براي 
بازسازي غزه تعهد كرده اند اما هيچ كدام به تعهدات خود عمل 
نكرده ان��د در حالي كه توجيه آنها نبود منابع مالي مي باش��د. 
همين كش��ورها در دو هفته اخير ميلياردها دالر براي نابودي 
يمن هزينه كرده اند كه فاجعه اي انس��اني رقم زده است ثانيا 
كش��ورهاي مذكور مدعي مبارزه با تروريسم هيچ موضعي در 
باب كش��تار در اردوگاه يرموک نگرفت��ه و عمال به حمايت از 

تروريست ها پرداخته اند.

 مجموع رفتارهاي كشورهاي عربي و غربي حاضر در جنگ 
يمن نشان مي دهد كه براي آنان اصال مسئله فلسطين اهميتي 
ندارد، چنانكه اكنون براي نجات ساكنان يرموک هيچ اقدامي 
صورت نداده اند. حال آنكه آنها با حمايت از مقاومت فلسطين 
و س��وريه به عنوان پيش گامان مبارزه با رژيم صهيونيستي و 
تروريس��م مي توانستند اين اردوگاه را از تروريست ها پاكسازي 
نمايند آنها نه تنها چنين اقدامي صورت نداده اند بلكه با سكوت 
خود به حمايت از اين كشتارها پرداخته اند. اين رفتارها نشان 
مي ده��د كه ملت فلس��طين چه در يرموک و چه در سراس��ر 
فلس��طين گزينه اي جز مقاومت پيش روي ندارند و مذاكرات 
سازش و دلبس��تن به وعده هاي عربي و غربي هرگز به تحقق 

حقوق آنان منجر نخواهد شد.

آل س��عود در حالي به كشتار 
گزارش هشت

گروه بين الملل
مردم يم��ن ادامه مي دهد كه 
در كن��ار آمري��كا گروه ه��اي 
تروريس��تي منطقه نيز كه دستشان به خون هزاران 
انس��ان بي گناه آغشته اس��ت به حمايت و تقدير از 

اين حمالت پرداختند.
عربس��تان كه در عرصه داخل��ي و منطقه اي با 
چالش ها و شكست هاي بس��ياري مواجه شده است 
براي پنهان س��ازي شكس��ت هايش به كشتار مردم 
يمن روي آورده  است. در طول دو هفته اخير صدها 
نفر را كه بس��ياري از آنان زنان و كودكان مي باشند 

را به قتل رسانده و يا  آواره ساخته است. 
اي��ن در حالي اس��ت كه گروه هاي تروريس��تي 
كه سال هاس��ت تحت حمايت عربس��تان هستند به 
حماي��ت از اين جناي��ات روي آورده اند. دو هفته از 
حمالت عربستان سعودی به يمن درحالی مي گذرد 
كه حمالت به مناطق مختلف اين كشور ادامه دارد و 
منابع آگاه خبر دادند كه سعودی ها درحال همكاری 
ب��ا تروريس��ت های القاعده ای در اس��تان حضرموت 

است. 
10 كش��ور در اين تجاوز نظامی مشاركت دارند 
كه شامل اعضای شورای همكاری خليج فارس  به جز 
كش��ور عمان، به عالوه تركيه، اردن، مصر و س��ودان 
اس��ت. عربس��تان درحال كمك به نيروهای القاعده 
در استان حضرموت هس��تند تا تروريست ها بتوانند 
كنت��رل اوض��اع را در اي��ن منطقه برعه��ده بگيرند 
جنگنده های سعودی مناطق مختلف صعده از جمله 
دو منطق��ه رزاح و نجران و همچنين مناطق جنوبی 
ضالع را بمباران كردن��د كه در پی آن چندين يمنی 

كش��ته و زخمی شدند در همين حال الدوري معاون 
فراری صدام و فرمانده كنونی حزب منحله بعث عراق 
كه در كشتار مردم عراق نقش اساسي داشته و دارد 

از عمليات »توفان قاطع« عليه يمن استقبال كرد. 
وی در اظهارات��ی كه در ش��بكه های اجتماعی 
منتشر شده، ادعا كرد كه اين حمله در واقع بازگشت 
قدرتمند قوميت عربی و توقف توس��عه فعاليت های 
اي��ران در عراق و منطقه اس��ت. افراد مس��لح قبائل 
حضرموت يمن ضم��ن رد هرگونه ائتالف با القاعده 

اعالم كردند كه كنترل كامل ش��هر مكال را از دست 
القاعده خارج كردند.

ك��رد:  اع��الم  انص��ار اهلل  رس��می  س��خنگوی 
جنگنده های س��عودی منازل مس��كونی، مساجد و 
مناطقی در اس��تان صعده در شمال يمن را با خاک 
يكس��ان كردند. »محمد عبدالس��الم«، س��خنگوی 
رس��می انصار اهلل در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
صنعا اعالم كرد كه جنگنده های س��عودی س��ه بار 
شهر »رازح« در استان صعده در شمال يمن را هدف 

حمالت هوايی قرار دادند. 
وی افزود: در اين حمالت دو منزل مس��كونی و 
يك مسجد تخريب شد و از آنجايی كه ساكنان قبل 
از حمله، خانه هايشان را ترک كرده بودند به كسی در 
حين بمباران اين اماكن، آس��يبی نرسيد. سخنگوی 
رسمی انصار اهلل همچنين خبر داد حمالت خمپاره اي 
و توپخانه اي به نوار مرزی يمن با عربستان ادامه دارد 
و صب��ح ديروز مناطق مرزی مختلف در منطقه رازح، 
با قم، غمر، منبه و قطابر هدف گرفته شدند كه البته 

كشته يا زخمی برجا نگذاشت.
الزم به ذكر اس��ت آل س��عود ك��ه در يمن نيز 
نتوانس��ته به اهدافش دس��ت يابد به كش��تار مردم 
مناط��ق ش��مالي عربس��تان ك��ه اكثرا از ش��يعيان 
هس��تند روي آورده اس��ت. نظاميان سعودی برای 
منح��رف ك��رن افكار عموم��ی از شكس��ت در برابر 
جنبش انص��اراهلل يمن، در اقدام��ی انتقام جويانه به 
س��اكنان ش��يعی قطيف يورش ب��رده و چندين نفر 
از آنه��ا را بازداش��ت كردند. پاي��گاه خبری »قطيف 
نيوز« در اين باره گزارش داد كه نظاميان آل س��عود 
به منازل مس��كونی 15 نفر در شمال العواميه حمله 
و همزم��ان اقدام به تيراندازی كردند. بر اس��اس اين 
گزارش، نظاميان عربستانی با يورش خود به قطيف 

چندين نفر از س��اكنان آن از جمله »ابراهيم، احمد 
و علی آل س��عيد« را بازداشت كردند.فعاالن سياسی 
می گوين��د كه ح��دود 40 هزار زندانی سياس��ی در 
عربس��تان س��عودی اس��ت و تعدادی از آن ها بدون 

هيچ اتهامی در زندان نگه داشته می شوند.
خبر ديگر از يمن آنكه در چارچوب كمك به مردم 
و پايان دادن به جنايات آل سعود رئيس دفتر سياسی 
جنبش انصاراهلل با تاكيد بر اينكه ملت يمن بازگشت 
رئيس جمهور مستعفی به قدرت را رد می كنند گفت 
ك��ه در صورت توقف تجاوز عربس��تان ب��ه يمن، اين 
جنبش مذاك��رات صلح را آغاز می كند. وی كه زمانی 
مشاور »عبدربه منصور هادی« رئيس جمهور مستعفی 
و فراری يمن بود به »رويترز« گفت: يمنی ها بازگشت 

هادی را كه به عربستان گريخته است رد می كنند. 
وی زمانی كه انصاراهلل ماه گذشته به پايگاهش در 
شهر جنوبی عدن نزديك شدند، به عربستان گريخت. 
همچنين علی عبداهلل صالح رئيس جمهور بركنار شده 
يمن در گفت وگو با روزنامه المصری اليوم اعالم كرد 
كه عبدربه منصور هادی ش��رعا و قانونا نمی تواند به 
قدرت در يمن بازگ��ردد. منابع خبري اعالم كرده اند 
در ادامه دخالت های فاحش عربستان در امور داخلی 
يمن، ش��بكه خب��ری الجزيره فاش ك��رد كه وزارت 
خارجه يمن به ص��ورت موقت از رياض فعاليت خود 

را انجام می دهد. 
در همي��ن حال مع��اون رئيس ش��ورای اجرايی 
حزب اهلل لبنان در س��خنانی اعالم كرد كه عربستان 
دس��ت به يك ماجراجويی نس��نجيده در يمن زده و 
آنچه ك��ه در حال حاضر در يمن اتف��اق می افتد در 

حقيقت نبرد حق با باطل است. 

جنايتكاران از حمالت عربستان به يمن تقدير کردند

كفزدنتروريستهابرايآلسعود


