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به راستى كه حرام، افزايش نمى  يابد و اگر افزايش يابد، بركتى ندارد و اگر 
انفاق شود، پاداشى ندارد و اگر بماند، توشه اى به سوى آتش خواهد بود.

كافى)ط-االسالمیه(ج5

كویتتایمز

فرانس�ه و آمری�کا
بح�ران مىخواهن�د
سوریهامسالتمامشود

عبدالعظی��م  حس��ن 
ارش��د  هماهنگ كنن��ده 
)متشکل  تنس��یق  هیئت 
مع��ارض  ح��زب   12 از 
داخلى سوريه ( سوريه در 
گفت و گو با روزنامه الحیات 
تاكید كرد كه تالش هايى 
در سطح بین المللى وجود 
دارد تا گروه هاى سیاس��ى 
در سوريه در سال جارى به 
توافقى سیاسى دست پیدا 
كنند. حس��ن عبد العظیم 
اف��زود: »م��ا در مرحله اى 

بس��یار حساس به سر مى بريم و 5 كش��ور بزرگ دنیا تمايل دارند تا 
بحران در سوريه پايان پیدا كند؛ چراكه خطرهاى تروريسم براى دنیا 

و منطقه بسیار افزايش يافته است.«
هادىالعامرى:دستانتفرقهافکنانراقطعمىكنیم

»هادى العامرى« دبیركل سازمان بدر عراق در اظهاراتى مطبوعاتى 
گفت: به هیچ كس��ى اجازه داده نخواهد شد كه عراق را تجزيه كند و 
ما دستان تفرقه افکنان را قطع خواهیم كرد. العامرى گفت: همه اهالى 
با شرف استان هاى غربى كشور روزانه براى ما نامه ارسال مى كنند كه 
محتواى آن اين است: عراق امانتى در دستان شماست و با تجزيه آن 
موافقت نکنید. وي تاكید كرد: ما براى حفظ وحدت عراق با خون خود 

مى جنگیم و همه با مهارت ما در رزم آشنا هستند.

مترجم: حسين ارجلو2015/05/04كيوسك

داون

عملیات2هزارنیروى
ویژهبراىآزادى7پلیس

گروگاندرپاكستان
ه��زار   2 از  بی��ش 
ايالت »پنجاب«  از  پلیس 
و »س��ند« در عملیات��ى 
ش��دند  موفق  مش��تركى 
7 گ��روگان پلی��س را كه 
ربوده ش��ده بودن��د، آزاد 
نش��ان  كنن��د. گزارش ها 
افراد  مخفیگاه  مى دهد 5 
مسلح توس��ط بالگردهاى 
جنگى هدف قرار گرفت و 
توانستند  پلیس  نیروهاى 
گروگان ها را نجات دهند. 
بر اس��اس اين گزارش بعد 

از آزادى گروگان ها عملیات هوايى متوقف ش��ده اس��ت اما نیروهاى 
پلیس و دس��ته هايى از يگان هاى ويژه پلیس با ادامه پیشروى خود 

سعى دارند از فرار افراد مسلح جلوگیرى كنند.
تبلیغداعشدرازبکستان

ش��ب دوشنبه يک شهروند ازبکس��تان به اتهام همکارى و پخش 
برگه هاى تبلیغاتى »داعش« در تاشکند پايتخت ازبکستان دستگیر شد. 
وزارت كش��ور ازبکس��تان در اين زمینه اعالم كرد، بازجويى از اين فرد 
در حال حاضر آغاز شده است. اين بازداشت به احتمال قوى به حادثه 
روستاى »حصاراى« ناحیه »پاركنت« استان تاشکند مربوط است كه در 
روزهاى گذشته بر روى ديوارهاى موسسات آموزشى اشخاص ناشناس 

برگه هاى سیاه به نشانه تهديد بر علیه حکومت نصب كرده بودند.

تودیززمان

حزباهلللبنانپیکر
2مجاهدش�هیدخودرا

تشییعكرد
اهالى منطق��ه البلده 
واق��ع در جن��وب لبن��ان 
مرتضى  ش��هید  مجاه��د 
على يوس��ف كه در حین 
جهادى  تکالی��ف  انج��ام 
خود به ش��هادت رس��یده 
اس��ت را تش��ییع كردند. 
را  مراسم  تشییع كنندگان 
از مقاب��ل منزل ش��هید با 
آغاز  حضور گسترده خود 
كردن��د، در اي��ن مراس��م 
محم��د فنی��ش و ن��واف 
الموس��وى از فعاالن ارشد 

حزب  اهلل لبنان و شخصیت  هاى منطقه  اى ديگر حضور داشتند. پیکر 
اين شهید مبارز بعد از تشییع گسترده به خاک سپرده شد. در منطقه 

الريحان نیز شهید مجاهد على احمد عواض تشییع گرديد.
چک:تحریمهاىروسیهغیرسودمنداست

رئیس جمهور جمهورى چک تحريم هاى غرب علیه روس��یه بر 
س��ر بحران اوكراين را داراى نتايج معکوس دانسته و گفته است اين 
تحريم ها باعث تنش مى ش��ود. میلوژ ِزم��ان، رئیس جمهور چک، در 
حالى كه به تحريم هاى تحمیلى غرب علیه روسیه اشاره داشت گفت: 
»اين تحريم ها نه تنها كارآمد نیستند، بلکه غیرسودمند هستند. آن ها 
به جاى تشنج زدايى، فقط باعث تنش مى شوند.« رئیس جمهور چک 

در ادامه لغو تحريم هاى تحمیلى علیه روسیه را خواستار شد.

جروزالمپست

از آم��ریکا دف�اع
فروشبمبخوشهاىبه

عربستان
آمريکا از اقدامات خود 
در تجهیز عربستان سعودى 
با بمب هاى خوشه اى كه در 
جنگ يمن علیه غیر نظامیان 
استفاده مى كند، دفاع كرد. 
ي��ک مق��ام پنتاگ��ون به 
گفت  فرانس��ه  خبرگزارى 
دريافت كنن��دگان مهمات 
متعهد  آمريکا  خوش��ه اى 
اين تسلیحات  شده اند كه 
فقط علیه »اهداف نظامِى 
ب��ه وضوح تعريف ش��ده« 
اس��تفاده مى شود. سازمان 

ديده بان حقوق بش��ر اعالم كرد نیروهاى س��عودى در حمالت هوايى 
مرگبار خود در مناطق غیرنظامى يمن، از بمب هاى خوشه اى استفاده 

مى كنند كه از سوى آمريکا تامین شده اند.
نتانیاهوماهمارسباسفركرىبهاراضىاشغالىمخالفتكرد

گفته مى ش��ود بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزير اس��رائیل در ماه 
مارس درخواست جان كرى، وزير خارجه آمريکا براى سفر به اراضى 
اشغالى را رد كرده است. شبکه 2 تلويزيون اسرائیل يکشنبه گزارش 
داد كرى قصد داشت پس از پیروزى نتانیاهو در انتخابات 17 مارس 
به تل آويو س��فر كند كه با مخالفت نخست وزير اسرائیل مواجه شد. 
نتانیاهو از كرى خواس��ت پس از تش��کیل دول��ت ائتالفى جديد به 

اراضى اشغالى سفر كند.
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 علي تتماج

یادداشت

همزمان با نشست دولت سوريه و مخالفان 
در ژنو، در اقدامي تروريس��تي براي برهم غ�ربآس�یا

زدن اين نشس��ت، يک تروريست انتحارى 
ديروز خود را در يکى از محله هاي دمش��ق پايتخت س��وريه در 

میان مجتمع هاي دولتى منفجر كرد.
 نیروهاى امنیتى توانس��تند اعضاى يک گروه تروريستى را 
پس از تعقیب وگريز در محله ركن الدين به هالكت برس��انند اما 
در آخ��ر يکى از آنها پ��س از فرار خود را در يک��ى از محله هاي 
دمش��ق كه ادارات دولتى و سفارتخانه ها در آن قرار دارد منفجر 
كرد. يکى از ساكنان محله مذكور گفت: نیروهاى امنیتى وارتش 
خیابان هاي اصلى دمشق را بس��تند و تدابیر امنیتى در نزديکى 

مراكز دولتى و سفارتخانه ها تشديد شد.
س��وريه از مارس )اس��فند( 2011 تاكنون ب��ا بحران حضور 
تروريس��ت هاي تکفی��رى داخلى و خارجى مواجه اس��ت. فعاالن 
سورى از شنیده شدن صداى دو انفجار در دمشق، پايتخت سوريه 
و زخمى شدن چند تن خبر داده اند. الزم به ذكر است همزمان با 
برگزاري نشست ژنو در اقدامي تحريک آمیز روزنامه واشنگتن پست 
در س��رمقاله خود ب��ه دولت ب��اراک اوباما توصیه كرده اس��ت تا 
»منطق��ه اى امن« براى ش��کل گیرى و تقوي��ت گروه هاى غربگرا 

در س��وريه ايجاد كند. اين روزنامه متماي��ل به جمهورى خواهان 
با ادعاى پیش��روى گروه هاى افراط گرا در سوريه، نوشته است كه 
اكنون آمريکا فرصت مناسبى براى تغییر نظام سوريه دارد، اما در 
صورتى كه راهبرد درس��تى در دس��تور كار نداشته باشد، ممکن 

است كه نظام سوريه با يک نظام افراط گرا جايگزين شود.
واشنگتن پس��ت ب��ا بیان اينکه كاخ س��فید پس از شکس��ت 
مذاكرات ژنو س��وئیس میان نمايندگان دولت و مخالفان س��ورى 
هیچ راهبردى براى پايان دادن به بحران نداشته، مدعى شده است 
كه عدم حمايت از »گروه هاى میانه رو« دلیل اصلى پیوستن اعضاى 
آن ها به گروه هاى تندرو در سوريه است. الزم به ذكر است با وجود 
اينکه سوريه موافقت كرد كه با معارضان اين كشور در ژنو مذاكره 
كند اما به اين مذاكرات كه با پیشنهاد فرستاده ويژه سازمان ملل 

در امور اين كشور مطرح شد، با ديده ترديد مى نگرد. 
خبر ديگر آنکه صدها ش��هروند تركیه اى با برگزارى تظاهرات 
گس��ترده در استانبول و مرسین همبستگى خود را با مردم سوريه 
در مقابله با تروريست ها اعالم و حمايت نظام رجب طیب اردوغان از 
گروه هاى تروريستى را محکوم كردند. در ادامه دروغ پردازي ها براي 
ايجاد تزلزل در روحیه مردم سوريه پايگاه اينترنتى ايالف مدعى شد 

كه مادر اسد از سوريه خارج شده و به بالروس رفته است. 

تروریستهاباردیگرمردمسوریهرابهخاكوخونكشیدند
انفجاردردمشقبرايبرهمزدنژنو

 نخس��ت وزير انگلیس كه دوران سختي را 
براي كس��ب دوباره قدرت سپري مي كند فرنگست��ان

براي كسب راي دس��ت به قلم شد و طى 
يادداش��تى از مردم اين كشور خواست با راى دادن به حزب وى، 

آينده بهترى را براى خود و خانواده هايشان رقم بزنند.
در آغازي��ن روز هفته انتخاباتى انگلی��س، »ديويد كامرون« با 
انتشار يادداش��تى از مردم اين كشور درخواست كرد براى تشکیل 
دولتى ثابت و قوى به وى راى بدهند. كامرون كه اين يادداشت را در 
صفحات شخصى شبکه هاى احتماعى  خود منتشر كرد، گفته است 
»روز جمعه يکى از ما دو نفر، »اد میلیبند« يا من، نخست وزير آينده 
شما خواهیم بود. خیلى ساده است، انتخابى گريز ناپذير: انتخاب من 
براى دولتى قوى و باثبات يا دولتى با نخست وزيرى میلیبند و بحران 
بدهکار بودن به حزب ملى اس��کاتلند را در پى خواهید داشت. براى 

شما مى تواند تغییر ايجاد كند و تغییر ايجاد مى كند.«
كام��رون ادامه داد »اگ��ر كارگرها با كمک حزب اس��تقالل 
اس��کاتلند برنده انتخابات ش��وند، بريتانیا و اص��الح اقتصادى اش 
متوقف خواهد شد. دولت اسکاتلند هر وقت راى گیرى در پارلمان 
باشد با درخواست قرض بیش��تر و مالیات باالتر براى ثروتمندان، 

دولت را بدهکار مى كند.«

كام��رون جايگزين چنین انتخاب��ى را روى كار آوردن دوباره 
»ج��ورج اوزب��ورن« وزير داراي��ى كنونى انگلی��س و عضو حزب 
محافظه كار دانس��ت. كامرون در ادامه يادداش��ت نوش��ته است با 
بازگش��ت خود و ديگر هم حزبى هايش به دول��ت، محافظه كاران 
برنامه ه��اى طوالنى م��دت اقتص��ادى خ��ود را ادام��ه داده و اين 
اطمینان را مى دهند كه دولتى با ثبات و اقتصادى قوى و آينده اى 

درخشان تر براى خانواده هاى انگلیسى فراهم كنند.
وى برنامه ه��اى محافظ��ه كاران ب��راى كاه��ش مالیات 30 
میلیون نفر از مردم در مش��اغل س��خت را جويا شد و گفت اين 
بخش��ى از برنامه متوازن محافظه كاران براى ماندن در مس��یرى 

است كه به سوى آينده بهتر پیش مى رود.
انتخابات سراس��رى )پارلمانى( بريتانیا )انگلیس، اس��کاتلند، 
ايرلند ش��مالى و ولز( پنج ش��نبه هفته جارى برگزار خواهد ش��د 
كه رقابتى اس��ت میان احزاب سیاسى اين كشور، اما رقابت اصلى 
میان دو حزب محافظه كار و كارگر است كه بر اساس نظرسنجى ها 
رقابتى شانه به شانه دارند. احزاب انگلیس دو روز مانده به انتخابات 
عمومى در اين كشور تمام تالش خود را براى كسب هرچه بیشتر 
650 كرس��ى مجلس عوام اين كش��ور به كار گرفته اند تا س��هم 

بیشترى در قدرت سیاسى و دولت آينده داشته باشند. 

درآستانهانتخاباتپارلمانيانگلیس
كامرونبرايكسبرايدستبهقلمشد

مراكش:يک روزنامه مراكشى فاش كرد كه پادشاه اين 
كش��ور براى دومین بار با سفر شیمون پرز به اين كشور به 
دلیل مواضع معاندانه وى درقبال مذاكرات صلح خاورمیانه 
مخالفت كرده اس��ت. به گزارش ايس��نا، اي��ن دومین بارى 
است كه سفر رئیس س��ابق رژيم صهیونیستى به مراكش 
لغو مى ش��ود. وى قصد داش��ت براى ش��ركت در كمپینى 
بین المللى در مراكش به اين كش��ور سفر كند. پیش از اين 
نیز پرز در سال 2010 از حضور در اين كشور محروم شد. 

تركیه: به گزارش روزنام��ه حريت، رئیس جمهورى 
جديد قبرس ترک نشین در اولین سفر خارجى خود طى 
هفته جارى به آنکارا سفر خواهد كرد. مصطفى آكینجى، 
رئیس جمه��ورى جديد قبرس ترک نش��ین كه 30 آوريل 
به اين س��مت رسید، در اين سفر يک روزه از سوى وزير 
خارج��ه همراهى مى ش��ود. پیش از اي��ن آكینجى، وزير 
خارجه اين كش��ور را به عنوان نماينده قبرس ترک نشین 

در مذاكره با طرف يونانى انتخاب كرد. 

فلسطین: بر اس��اس گزارش وبگاه خبرى المصريون، 
جنبش مقاومت اس��المى فلس��طین »حماس« اعالم كرد 
كه براى برگزارى انتخابات رياس��ت تشکیالت خودگردان 
و ش��وراى قانونگذارى آماده است اما اين رئیس تشکیالت 
خودگردان اس��ت كه در اين موضوع جدى نیست. حماس 
گفت: عباس براى دور دس��تور برگزارى انتخابات و تعیین 
زمان آن جدى نیست و از مسئولیت هاى خود در اين زمینه 
فرار مى كند. آخرين انتخابات رياست تشکیالت خودگردان 
س��ال 2005 و آخرين انتخابات ش��وراى قانونگذارى سال 
2006 برگزار شده و پس از آن فتح و حماس بر تعیین يک 

مهلت براى برگزارى انتخابات به توافق نرسیده اند.

پاكستان:به گزارش دنیا نیوز، بعد از گروگان گیرى 
7 پلیس پاكس��تانى در مرز ايالتى »پنجاب« و »س��ند«؛ 
س��رانجام و پس از 16 ساعت عملیات ويژه، آنان از چنگ 
رباين��دگان آزاد ش��دند. بیش از 2 هزار پلی��س از ايالت 
»پنجاب« و »س��ند« در عملیاتى مش��تركى موفق شدند 
7 گروگان پلیس را كه روز گذشته ربوده شده بودند، آزاد 
كنند. گزارش ها نش��ان مى دهد 5 مخفیگاه افراد مس��لح 
توس��ط بالگردهاى جنگى هدف قرار گرف��ت و نیروهاى 

پلیس توانستند گروگان ها را نجات دهند.

افغانس�تان:به گزارش رويت��رز، نمايندگان طالبان 
ب��راى دومی��ن روز در قطر و در ديدار با ش��خصیت هاى 
سیاسى افغانستان درباره آتش بس احتمالى مذاكره كرده 
اما كامال با ادامه حضور نیروهاى آمريکايى در اين كش��ور 
مخالف��ت كردند. اين مذاكرات غیررس��مى ب��ه میزبانى 
وزارت ام��ور خارج��ه قطر همزمان ب��ا آن صورت گرفت 
كه درگیرى ها در افغانس��تان پس از خروج اكثر نیروهاى 

متحد و آمريکايى افزايش يافته است. 

رشوه جانشين وليعهد به وليعهد 
مجتهد فعال سیاس��ى مشهور عربس��تانى معروف به 
مجتهد در صفحه شخصى خود در تويیتر فاش كرد: محمد 
بن سلمان جانشین جديد ولیعهد براى ساكت نگه داشتن 
مقرن بن عبدالعزيز ولیعهد سابق آل سعود 10 میلیارد ريال 

)2/7 میلیارد دالر( به او پرداخت كرده است.
 ب��ه گزارش پايگاه اينترنتى عرب��ى پرس، وى افزود: 
مقرن براى صرف نظر كردن از مقام و يا ساكت ماندن به 
نفع محمد بن نايف و محمد بن س��لمان، خواستار دريافت 
چنین مبلغى نش��ده، بلکه پرداخت اي��ن مبلغ با ابتکار و 

پیشنهاد محمد بن سلمان انجام گرفته است. 
وى خاطرنش��ان ك��رد: محمد بن س��لمان ش��اهزاده 
جاه طلب و بلند پرواز 36 س��اله ك��ه همزمان وزير دفاع و 
فرمانده نبرد علیه يمن و رئیس اداره دربار شاهى عربستان 
است، اخیرا رياست شركت نفتى آرامکو را در اختیار گرفته 
و به نظر مي رسد، براى رسیدن به هرم قدرت در عربستان 

عجله دارد. 
مجته��د چندى پیش نی��ز فاش كرد ك��ه اداره دربار 
ش��اهى عربس��تان به دستور محمد بن س��لمان به هر يک 
از مفتى هاي دربار آل س��عود 20 میلی��ون ريال باج داده تا 
بدين ترتیب حمايت آنه��ا را جلب كند، زيرا او مي خواهد 
با كمک پدرش در آينده زمام امور عربس��تان را در اختیار 
گیرد. مجتهد همچنین فاش كرد كه احمد بن عبدالعزيز به 
همراه شمار ديگرى از شاهزادگان در صدد بازگشت توازن 
در حاكمیت هس��تند ت��ا از ماجراجويى هاي ش��اهزادگان 

بى تجربه در امان باشند.

رویاهاياوالنددرمنطقه
فرانس��وا اوالند رئیس جمهور فرانسه از ديروز سفر خود به 
غرب آس��یا با محوريت عربستان و قطر را آغاز كرده است. در 
كنار مسائل اقتصادي از جمله فروش تسلیحات به اين كشورها 
و سوق دادن س��رمايه هاي آنها به اقتصاد فرانسه در باب سفر 
اوالند به عربستان و قطر چند نکته قابل توجه است كه اساس 

آن را نیز رقابت میان فرانسه و آمريکا تشکیل مي دهد. 
 حضور اوالند بعنوان میهمان افتخارى در نشس��ت سران 
كشورهاى حوزه خلیج فارس در رياض درست چند روز قبل از 
عزيمت عرب ها به كمپ ديويد، بیانگر رقابت پنهان و آش��کار 

پاريس و واشنگتن در منطقه خلیج فارس مي باشد. بسیاري از 
ناظران سیاسي بر اين عقیده اند كه تمركز امريکا بر خاورمیانه 
طى يک دهه آينده كاس��ته خواهد شد و از همین رو فرانسه 

تالش دارد تا جاى خالى آمريکا را در اين منطقه پر نمايد. 
اين سیاست از سوي انگلیس و آلمان نیز پیگیري مي شود 
چنانکه انگلیس در حال تقويت ناوگان دريايي خود در بحرين 
مي باشد. تالش فرانسه براي كسب منافع بیشتر در اين رقابت 
را در رفتارهاي س��ران اين كش��ور مي توان مش��اهده كرد كه 
اوالند در اين س��فر عمال آنه��ا را اجرا كرده اس��ت. اوالند در 
حالي به حمايت از رژيم هاي عربي تاكید دارد كه بس��یاري از 
آنها سركوب گر و اشرافي هستند و اين با ادعاي آزادي خواهي 

فرانسوي ها همخواني ندارد. 
اوالند به كش��ورهايي س��فر مي كند كه محور تروريس��م 
هس��تند در حالي كه فرانسه آنها را محور جهان اسالم معرفي 
مي كند. اين مس��ئله مي تواند بر عملک��رد و نگرش 6 میلیون 
مس��لمان س��اكن فرانس��ه تاثیر منفي داشته باش��د بگونه اي 
كه بس��یاري را به نظام فرانس��ه بدبین س��ازد و از سوي ديگر 
زمینه ساز گرايش جوانان به سمت گروه هاي تروريستي گردد.

خودداري مقامات كاخ الیزه از محکومیت كشتار مردم در 
يمن توسط جنگنده هاي سعودى نقض صريح ادعاى مقامات 
فرانسوى در احترام به اصول انسانى است. سیاست فرانسه در 
منطقه به تفرقه میان كش��ورها منجر مي ش��ود چنانکه اوالند 

س��فر رئیس جمهور فرانسه به دو كش��ور قطر و عربستان كه 
رقباى ش��ناخته ش��ده در مس��ائل منطقه اى و حوزه شوراى 
همکارى خلیج فارس بش��مار مي روند، نش��ان مي دهد فرانسه 
تمايل دارد با هر دو كش��ور رقیب بازى موازى و همس��انى را 
ش��روع نمايد آنچه اكن��ون در منطقه خاورمیانه به عینه ديده 
مي شود تالش بازيگران منطقه اي با بهره گیرى از تروريست ها 
ب��راى تغییر در موازنه منطقه اى ب��ه نفع خود و تحقق پاره اي 

آمال و آرزوهاى دست نیافتنى است. 
سکوت همراه با رضايت فرانسه و حمايت هاى گاه و بیگاه 
ضمنى و صريح آن در برابر اين سیاس��ت ها، آينده منطقه را با 

هاله اي از ابهام روبرو ساخته است.

رئیس جمهور فرانسه در حالي 
گزارشهشت

گروه بين الملل
در قط��ر در نق��ش يک دالل 
سالح ظاهر شد و وزير خارجه 
آمريکا نیز فردا راهي منطقه مي شود كه تحوالت از 
رقابت دو كش��ور ب��راي حمايت قات��الن ملت هاي 

منطقه و حامیان تروريسم حکايت دارد. 
فرانسه و آمريکا اين روزها رقابتي سنگین براي 
تقويت حمايت هاي سیاس��ي و نظامي از عربستان و 
قطر آغاز كرده اند در حالي كه كشورهاي هدف آنها 
از حامیان تروريسم و عامل كشتار ملت هاي منطقه 
هس��تند كه نمود آن را در يمن و س��وريه مي توان 

مشاهده كرد. 
ق��رارداد ف��روش 2۴ فروند جنگنده فرانس��وى 
رافائل به قطر ديروز در حضور رئیس جمهور فرانسه 
و امیر قطر در دوحه رس��ماً منعقد ش��د. بنابر اعالم 
خبرگزارى فرانس��ه، قرارداد مرب��وط به فروش 2۴ 
فرون��د جنگنده فرانس��وى رافائل ب��ه قطر به ارزش 
6.3 میلیارد يورو، ديروز در حضور »فرانسوآ اوالند« 
رئیس جمهور فرانسه و »شیخ تمیم بن حمد آل ثانى« 
امیر قطر در دوحه رسما منعقد شد. اين جنگنده ها 

براي كشتار مردم يمن به كار گرفته مي شوند. 
ش��ركت فرانس��وى داس��و ب��ه عنوان س��ازنده 
جنگنده ه��اى رافائل موفق ش��ده طى ماه هاى اخیر 
ب��ه انزواى 10 س��اله خود در ف��روش جنگنده هاى 
پیش��رفته اش پايان دهد و 3 ق��رارداد مهم خارجى 
ش��امل فروش 2۴ جنگنده به مص��ر در فوريه، 36 
جنگن��ده به هن��د در دو ماه بع��د و 2۴ جنگنده به 
قط��ر را امضا كند. هواپیماه��اى »رافائل« به عنوان 

گل سرس��بد هواپیماهاى نظامى فرانسه كه هند نیز 
ب��ه تازگى 36 فروند از آن را س��فارش داده اس��ت، 
جنگنده اى چندمنظوره اس��ت. امروز فرانسوا اوالند 
رئیس جمهور فرانس��ه اولین رهبر غربى خواهد بود 
كه به صورت افتخارى در نشس��ت شوراى همکارى 

خلیج فارس شركت مى كند.

حضور اوالند در منطقه، همزمان با ادامه عملیات 
ائتالف سعودى در يمن تازه ترين اقدام پاريس براى 
تحکیم روابط با ش��یوخ حاشیه نش��ین خلیج فارس 
به ش��مار مى آيد. كش��ورهايى كه هرچند به واسطه 
داشتن حکومت هاى مستبد و تمامیت خواه رفتارى 
ب��ر خالف به اصط��الح ارزش هاى غرب��ى دارند، اما 

دالرهاى نفتى آن ها دولت سوسیالیس��ت فرانسه را 
ك��ه در داخل از كاهش ش��ديد اقب��ال عمومى رنج 
مى برد، به تالش براى پ��ر كردن جايگاه رو به افول 

آمريکا در خاورمیانه ترغیب كرده است. 
رئیس جمهور فرانس��ه كه محبوبیتش در داخل 
اين كش��ور به كمتر از 20درصد رسیده و اگر اوضاع 
اقتصادي آنه��ا به منوال كنونى پیش رود، ش��انس 
اندك��ى ب��راى انتخاب مج��دد دارد، هفته گذش��ته 
امض��اى قرارداد فروش جنگنده ب��ه قطر را »خبرى 

خوب« براى مردم فرانسه توصیف كرد.
فرانس��ه پیش از اين در م��اه فوريه هم قرارداد 
مش��ابهى ب��ا دول��ت مص��ر، اصلى تري��ن دش��من 
اخوان المس��لمین بس��ت و انتظ��ار دارد ب��ه زودى 
قراردادهاى تازه اى نیز ب��راى فروش رافائل ها، روى 

میز داشته باشد.
ام��ارات متحده كه در ائتالف س��عودى متجاوز 
ب��ه يم��ن مش��اركت دارد، از چندى قب��ل مذاكره 
ب��راى خريد رافائل را آغاز كرده اس��ت. وزير خارجه 
فرانسه گفته است كه مذاكرات با ابوظبى »در جهت 

درستى« پیش مى رود.
الزم به ذكر اس��ت اوالند بارها از كش��تار مردم 

يمن به دست عربستان حمايت كرده است.
رقابت شديد میان فرانسه و آمريکا براي حضور 
در كشورهاي عربي زماني آشکارتر مي شود كه پس 
از آنک��ه ديده بان حقوق بش��ر اع��الم كرد بمب هاى 
خوش��ه اى توس��ط ائتالف تحت رهبرى عربس��تان 
در يمن اس��تفاده مى ش��ود، آمريکا از داشتن ذخاير 
اين بمب ها و تجهیز عربس��تان به اين بمب ها دفاع 
كرده و مدعى ش��ده ب��راى فروش اين تس��لیحات 

محدوديت هايى وجود دارد. 
در همی��ن حال يکى از مقام ه��اى وزارت دفاع 
آمري��کا گف��ت: ما تلف��ات غیرنظامی��ان را به خاطر 
وخام��ت جن��گ و درگیرى ه��ا در يمن به حس��اب 
مى آوريم. ما از طرفی��ن درگیر در يمن مى خواهیم 
تا به قوانی��ن بین الملل پايبند بمانند و براى كاهش 
تعداد تلفات غیرنظامیان هرآنچه را كه ضرورى است 
انج��ام دهند. واش��نگتن به دقت گ��زارش ديده بان 

حقوق بشر را بررسى مى كند. 
ديده بان حقوق بشر اعالم كرد، مهمات استفاده 
شده در يمن به نظر س��اخت "شركت سیستم هاى 
تکسترون" است و طى سال هاى گذشته آمريکا آن ها 
را براى امارات متحده عربى و عربس��تان مى فرستاد. 
الزم به ذكر اس��ت وزراى دفاع آمريکا و عربس��تان 
در گفت وگ��وى تلفنى بر راه ه��اى افزايش همکارى 
دفاعى میان دو كش��ور تاكید كردند. در همین حال 
خبرگزارى فرانس��ه گزارش داد، س��خنگوى وزارت 
امور خارجه آمري��کا اعالم كرد جان كرى وزير امور 
خارجه اين كش��ور براى گفت وگو در مورد مس��ائل 

امنیتى به فرانسه و عربستان سفر خواهد كرد. 

همزمانباسفراوالندبهقطروعربستانآشکارشد

رقابت اوالند و اوباما براي حمايت از قاتالن

 محمد بن س��لمان جانش��ین 
ولیعه��د عربس��تان در اولین چ�����الش

تصمیم گیرى هاى  و  اظهارات 
خود پس از در اختیار گرفتن اين منصب اعالم كرد 
كه رياض به اين شرط آماده آتش بس در يمن است 
كه استان حضر موت تحت كنترل عربستان باشد. 

 محمد بن س��لمان بن عبدالعزي��ز، وزير دفاع و 
جانشین ولیعهد عربستان در سخنانى تصريح كرده 
اس��ت: مرحله نخست جنگ عربس��تان در يمن به 
پايان رسیده است. در نتیجه عربستان نیاز شديدى 
به كنترل بر درياى عرب دارد كه هدف اصلى حمله 
به يمن بوده اس��ت. الحاق استان حضرموت يمن به 
عربستان و متصل كردن آن به بندر المکال نیز شرط 

اصلى آتش بس در يمن است. 

وى گفته اس��ت: م��ا از مدت ها دنب��ال اجراى 
چنین سیاستى بوده ايم و براى انتقال لوله هاي نفت 
از عربس��تان به المکال و رس��یدن نفت عربستان به 
آب هاى منطقه اى برنامه ري��زى مى كرديم و در اين 
راس��تا توافقنامه هاي��ى را امضا كرده ايم كه پیش��تر 
عبدربه منصور هادى، )رئیس جمهور مستعفى يمن( 

آن را امضا كرده است. 
جنايات عربس��تان در يمن در حالي ادامه دارد 
كه س��خنگوى يونیسف در يمن با اش��اره به كشته 
ش��دن 115 كودک و زخمى ش��دن 172 تن ديگر 

در حمالت عربستان به يمن و مشکالت امدادرسانى 
به آوارگان و شهروندان آسیب ديده، انجام اقداماتى 
فورى و بازدارنده ب��راى توقف نقض حقوق كودكان 
يمنى را خواس��تار شد. يونیس��ف در بیانیه اى اعالم 
كرد: دس��تکم 115 كودک در جريان خشونت هاى 
ي��ک ماه گذش��ته مناط��ق مختلف يمن كش��ته و 
172 كودک ديگر نیز زخمى ش��ده اند. كمیته عالى 
انقالبى جنبش انص��اراهلل فراخوانى را براى برگزارى 
تجمع هاى اعتراض آمیز ديروز براى مخالفت با تجاوز 

ظالمانه عربستان به يمن داد.

 در همی��ن حال س��خنگوى جنب��ش انصاراهلل 
اعالم كرد كه اخب��ار مبنى بر فرود نیروهاى نظامى 
عربس��تان سعودى در شهر عدن صحت ندارد. نبیل 
العربى نیز با فرس��تاده جديد س��ازمان ملل به يمن 
دي��دار و برون رف��ت از بح��ران اين كش��ور را مورد 
بررسى قرار داد. تمرين هاى نیروهاى ويژه عربستان 
سعودى روز چهارشنبه آغاز مى شود و قرار است اين 
نیروها براى مقابله با حمالت مس��لحانه »گروه هاى 

تروريستى« آموزش ببینند. 
منابع آگاه يمنى اعالم كردند كه واشنگتن اخیرا 
فرستاده جديد س��ازمان ملل به يمن را فرا خوانده و 
نکاتى را درخصوص بحران يمن از جمله لزوم تالش 
براى حل سیاس��ى بحران يم��ن از راه مذاكرات را به 
وى يادآور ش��ده اس��ت. معاون رئیس جمهور فرارى 

و مس��تعفى يمن كه در س��فر دوره اى به كشورهاى 
حاش��یه خلیج فارس به س��ر مى برد، به دنبال اجراى 
طرح آمريکايى - سعودى تجزيه يمن به دو بخش در 

شمال و جنوب است.
عربس��تان براى اجراى طرح آش��وب در صنعاء، 
تالش  مى كند سطح آمادگى حزب »االصالح« )شاخه 
اخوان المسلمین( براى درگیرى با نیروهاى ارتش يمن 
و كمیته هاى مردمى وابس��ته به انص��اراهلل را افزايش 
دهد. الزم به ذكر اس��ت دولت مصر با صدور بیانیه اى 
اعالم كرد مأموريت خارجى بخشى از نیروهاى ارتش 
اين كش��ور براى 3 ماه ديگر تمديد شده است. منابع 
خبرى از عقب نش��ینى نظامیان س��عودى از منطقه 
»ج��ازان« در مرز يمن پس از درگی��رى با نیروهاى 

قبايل يمنى خبر دادند.

تجزیهیمن،شرطجانشینولیعهدعربستانبراىتوقفجنگ

آلسعودآرزویشرابرزبانآورد


