
در س��الروز اش��غال موصل به 
گزارش هشت

گروهبينالملل
تكفيري-  تروريس��م  دس��ت 
بعث��ي، مردم و مقامات عراقي 
ب��ر دو اصل نقش ارزنده مرجعي��ت ديني در نجات 
عراق از بح��ران و تجزيه و مخالفت با حضور نظامي 

آمريكا در كشورشان تاكيد كردند.
در 20 خ��رداد 1393گروه هاي تروريس��تي با 
محوري��ت داعش وارد موصل ش��ده و در حادثه اي 
س��وال برانگي��ز در زم��ان كوتاهي بر اي��ن منطقه 
مسلط گرديد. چنانكه پيش بيني مي شد در نهايت 
آشكار ش��د كه بعثي ها و برخي جريان هاي دلبسته 
به وعده هاي غربي و عربي زمينه س��از اش��غال اين 
منطقه و پيش روي تروريس��ت ها به س��اير مناطق 
از جمله نينوا و االنبار و نزديك ش��دن آنها به بغداد 
شده بودند. آنچه مانع پيشروي تروريست ها گرديد 
بي��ش از هر چيز فتواي مرجعيت ديني عراق مبني 
بر بس��يج سراس��ري با حكم جهاد كفايي براي نهاد 
كش��ور بود. اصلي كه پس از گذش��ت يك س��ال از 
مبارزه عراق با تروريس��م همچن��ان به عنوان ركن 
اول آزادي ع��راق معرف��ي مي گ��ردد درحال��ي كه 
جهانيان نيز اذعان دارند كه حضور آمريكا در عراق 
دس��تاوردي براي اين كشور به همراه نداشته است.  
در همي��ن چارچوب خالد العبيدی وزير دفاع عراق 
اع��ام كرد فتوای جهاد كفايی آيت اهلل سيس��تانی 
يكپارچگ��ی ع��راق را حفظ و طرح های تقس��يم و 
تجزيه اين كش��ور را با شكس��ت مواج��ه كرد. وي 
گف��ت: مش��اركت نيروه��اي مردم��ي در نبردهاي 
آزادسازي بيانگر سرنوشت يكسان عراقي ها و ارزش 
هاي عالي ملي عراق اس��ت. همچنين  نخست وزير 

عراق در س��الروز اشغال موصل توس��ط گروه های 
تكفيری، فتوای مرجعيت در دفاع از اين كش��ور را 
به موقع دانست و تاكيد كرد: فتوای مرجعيت، عراق 
را از طرح ش��وم و س��ياه نجات داد. حيدر العبادی 
نخس��ت وزير ع��راق در خصوص اهمي��ت فتوای به 
موقع مرجعيت در دفاع از اين كش��ور گفت: فتوای 
مرجعيت برای دفاع از عراق در زمان مناسب صادر 
شد و اين امر نشان از دقت نظر و مسئوليت پذيری 
و درستی و تشخيص درست ماهيت اوضاع و ميزان 
خطرات آن از سوی مرجعيت دارد.وی  تاكيد كرد: 
بعد از واقعه دردناک سقوط موصل، فتوای به موقع 
مرجعيت عراق را نجات داد و باعث شكس��ت طرح 
ش��وم گروه های  تروريستی برای عراق گرديد، طرح 
ش��ومی كه می توانست از عراق به كشورهای ديگر 
منطق��ه س��رايت كند.العبادی اف��زود: فتوای صادر 
ش��ده از سوی آيت اهلل س��يد علی سيستانی مرجع 
عاليق��در عراق مبنی بر لزوم جه��اد كفايی در برابر 
تروريس��ت ها، ع��راق را از اين طرح ش��وم و س��ياه 
رهانيد و با اين فتوا از پيشروی های گروه تروريستی 
داع��ش در منطقه جلوگيری ب��ه عمل آمد.العبادی 
افزود: فتوای آيت اهلل سيد علی سيستانی مرجعيت 
عاليقدر عراق اين كشور را نجات داد و بايد بگوييم 

اي��ن فتوا در واقع منطق��ه را هم نجات داد، چرا كه 
باعث توقف پيشروی گروه های تروريستی به ديگر 
مناطق عراق ش��د و اين امر باعث شكل گيری يك 
تحول جدی در عراق شد و اوضاع به گونه ای تغيير 

كرد كه كفه معادله به نفع عراق برای مقابله با گروه 
های تروريس��تی تغيير كرد، اي��ن امر ضمن نجات 
ملت عراق باعث فراهم شدن زمينه ها و بستر برای 
تحقق پي��روزی های بعدی ملت ع��راق در مناطق 

مختلف و آزاد س��ازی اين مناطق از دس��ت  گروه 
های تروريس��تی در اين كش��ور ش��د. الزم به ذكر 
اس��ت بعد ازتصميم اخيركاخ س��فيد مبنی بر اعزام 
نيرو و ايجاد پاي��گاه نظامی جديد در عراق ، حيدر 
العبادی ديروز نس��بت به اين تصميم واكنش نشان 
داد وگفت: مردم عراق به هيچ عنوان به خارجی ها 
اجازه نم��ی دهند به بهانه جنگ ب��ا داعش به اين 
كشور نيرو بفرستند. وی تاكيد كرد: عراق از هر نوع 
كمك خارجی برای جنگ با داعش استقبال می كند 
اما اين عراقی ها هستند كه بايد مستقيما با داعش 
بجنگند نه ديگران. مقتدي صدر رهبر جريان صدر 
با اش��اره به اينكه تروريس��م پديده ای آمريكايی-

اس��رائيلی اس��ت هدف پيدايش داعش را كمك به 
آسودگی خاطر و امنيت آمريكا دانست وعدم حمله 
تكفيری ها به صهيونيست ها و آمريكايی ها را گواه 
اين مدعا دانست. برخي منابع خبري اعام كرده اند 
ش��ورای اس��تانداری االنب��ار از ورود 80 مستش��ار 
 آمريكايی به پايگاه نظام��ی »الحبانيه« در الرمادی 

خبر داد.
رئيس س��تاد ارت��ش آمري��كا در برنام��ه زنده 
تلويزيون��ی اعام كرد، اقدامات گس��ترده آمريكا در 
عراق باعث شكس��ت داعش خواهد ش��د مگر اينكه 
سياس��تمداران عراقی ش��رايط را تغيي��ر دهند.  در 
اقدامي تفرقه افكنانه  ژنرال ری اوديرنو، حتی اعزام 
150 هزار ني��روی آمريكايی به ع��راق بدون تغيير 
جهت رهبران ش��يعی عراق تنها وق��ت تلف كردن 
اس��ت. خبر ديگر از عراق آنكه 3 انفجار انتحاری در 
ش��هر تكريت 14 كش��ته و 13 زخم��ی از نيروهای 

مسلح و مشترک عراق برجای گذاشت.
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نزهة الناظر و تنبیه الخاطر

نیویورک تایمز

کناره گی������ری 
مول�داوی  نخس�ت وزیر 
در بحبوح�ه تردی�د در 
صحت مدارک تحصیلی

مولداوی  نخست وزير 
در پ��ی اقدام دادس��تانی 
برای تحقيق درباره اعتبار 
م��دارک تحصيل��ی وی از 
اس��تعفای خود خبر داده 
است. س��يريل گابوريچی 
گف��ت از آنجايی كه بحث 
مدارک  درب��اره  تحقي��ق 
و  دبيرس��تان  تحصيل��ی 
دانش��گاه وی تبدي��ل به 
است  ملعبه سياسی شده 
از سمت خود كناره گيری 

می كن��د. گابوريچی در بيانيه ای كه در تارنمای دولت منتش��ر كرده 
آورده اس��ت: »تصميم گرفته ام اس��تعفای خود را اع��ام كنم. ديگر 

نمی توانم در اين سمت بمانم. من سياستمدار نيستم، يك مديرم.«
مدیر سابق سیا: درباره حمالت ۱۱ سپتامبر هشدار داده بودم

مدير سابق سيا با انتشار اسناد جديدی كه به تازگی از طبقه بندی 
خارج شده است، تصريح كرد كه در 9 موقعيت مختلف كه از دسامبر 1998 
آغاز می شود، جزئيات مربوط به تهديد توطئه تروريستی را برای مقام های 
ارشد دولت و كنگره آمريكا ارسال كردم. جورج تنت 5 سند داخلی سيا 
مربوط به عملكرد اين نهاد پيش از حمات 11 سپتامبر را منتشر كرده 
است. تنت گفت كه وی كاما مطمئن بوده است كه تيم امنيت ملی به 

طور كامل از تبعات تهديد توطئه تروريستی آگاهی داشته اند.

مترجم: حسين ارجلو شنبه ، 2015 /06 /13كيوسك

عرب تایمز

س�فر وزی�ر دف�اع 
و  قط�ر  ب�ه  عربس�تان 

دیدار با امیر این کشور
سلمان«  بن  »محمد 
و  عربس��تان  دف��اع  وزير 
اين  ولی عه��د  جانش��ين 
كش��ور در اولي��ن س��فر 
قطر  ب��ه  خ��ود  رس��می 
ب��ا  و  ش��د  دوح��ه  وارد 
»تمي��م بن حم��د« امير 
اين كش��ور ديدار كرد. بر 
اساس گزارش خبرگزاری 
رس��می قطر »قن��ا«، در 
اين س��فر روابط دوجانبه 
بين دو كش��ور و راه های 
تقويت آن م��ورد بحث و 

بررس��ی قرار گرفت. همچنين درباره وضعيت و مس��ائل منطقه ای 
 جهان��ی رايزن��ی و ديدگاه های دو طرف درباره مس��ائل مش��ترک

ارائه شد.
شیلی به جنبش ضد اسرائیلی در جهان ملحق شود

»ايان پاپه« فعال سياس��ی و مورخ برجسته  اسرائيلی در طی 
س��خنانی پس از ش��ركت در كنفرانسی در دانش��گاه شيلی تحت 
عنوان »كش��تار مردم فلسطين در گذش��ته، امروز و آينده« اعام 
كرد كه ش��يلی بايد در برابر كش��تار مردم اين كشور به پا خواسته 
و به جنبش ضد اس��رائيلی جهانی بپيوندد. »پاپه« در ادامه تأكيد 
كرد كه اين اقدام قادر اس��ت بر روابط نظامی بين اسرائيل و شيلی 

نيز پايان داده و بر روی آن تأثير بگذارد.

داون

افشای هویت واقعی 
رهبر جبهه النصره

تلويزيون��ی  ش��بكه 
الجزيره مس��تندی پخش 
كرد ك��ه درب��اره زندگی 
س��ركرده  محمد جوالنی 
گ��روه تروريس��تی جبهه 
آن  در  و  اس��ت  النص��ره 
هوي��ت واقعی وی افش��ا 
شده است.در اين مستند 
اب��و محمد  واقع��ی  ن��ام 
العبسی  »أسامة  جوالنی، 
الواحدی« معرفی شده كه 
ديرالزور  اهال��ی  از  اصالتاً 
اس��ت كه بع��د ملقب به 
الفاتح ش��ده است. به نظر 

می رس��د اين اقدام الجزيره به عنوان رسانه تحت هدايت قطری ها، 
تاشی است برای تغيير نگاه غربی ها نسبت به جبهه النصره است.

روایت وزیر سابق پاکستانی از جاسوسی سیا
»رحمان ملك« وزير سابق كشور پاكستان با شركت در اجاس 
ويژه ارتباطات مخابراتی اظهار داش��ت: درسال 2013 سازمان سيا 
اعتراف كرد كه با ضبط مكالمات تلفنی »آصف علی زرداری« رئيس 
جمهور س��ابق و »نواز شريف« نخس��ت وزير فعلی همچنين ساير 
رهبران سياسی فعاليت های جاسوسی خود را در پاكستان گسترش 
می دهد. پاكس��تان در گذشته خواهان آن ش��ده كه آمريكا، 355 
مأمور اين سازمان را كه دولت پاكستان در جريان فعاليت های آنها 

نيست، از خاک اين كشور خارج كند.

دیلی استار

تظاهرات بحرینی ها 
دبی�رکل  آزادی  ب�رای 

جمعیت الوفاق
از  ت��ن  ه��زاران 
در  بحرين��ی  معترضي��ن 
به حبس ش��يخ  اعتراض 
عل��ی س��لمان، روحان��ی 
منام��ه،  رژي��م  مخال��ف 
در سراس��ر اي��ن كش��ور 
تظاهرات كردند. معترضان 
با برگ��زاری تظاهرات در 
روستای ديراز واقع در 12 
ش��رق  كيلومتری جنوب 
س��لمان،  آزادی  منام��ه 
الوفاق  دبيركل جمعي��ت 
بحرين، را خواستار شدند. 

مردم بحرين در روس��تاهای كرزكان، جبلت حبش��ی و س��ار نيز با 
برگزاری تظاهرات  مشابه آزادی فوری سلمان را خواستار شدند.

دیدار معارضان سوریه و اسرائیل برای مقابله با ایران و حزب اهلل
طب��ق يك گزارش، نماين��دگان اس��رائيل و گروه های مخالف 
س��وريه در دو س��ال گذش��ته به منظور بررس��ی راه های مقابله با 
ايران و جنبش مقاومت حزب اهلل لبنان چندين بار با يكديگر ديدار 
كرده اند. پايگاه اينترنتی اسرائيلی »واال« گزارش داد دو طرف بين 
سال های 2012 و 2014 چند بار در يك كشور غربی كه به نامش 
اشاره نشد با يكديگر ديدار كردند. در ادامه اين گزارش آمده است 
محور اين مذاكرات بر »دشمنان مشترک« دو طرف از جمله ايران 

و حزب اهلل معطوف بود.
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فرامرز اصغري

یادداشت

ب��ه رغم س��كوت مجام��ع جهان��ي بويژه 
كش��ورهاي عربي در برابر درد و رنج ملت حق�وق بش�ر

فلس��طين، ام��ا فلس��طينيان همچنان بر 
مبارزه تاكيد دارند چنانكه نظاميان رژيم صهيونيستی با استفاده 
از گازهای س��می تظاهرات هفتگی در روستای بلعين در رام اهلل 

در كرانه باختری رود اردن را سركوب كردند.  
نظاميان اس��راييلی با اس��تفاده از گلوله های پاس��تيكی ، 
نارنج��ك های صوتی و گاز اش��ك آور به س��وی تظاهركنندگان 
فلس��طينی در روس��تای بلعين يورش بردند و ده ها نفر از آنان 
را مصدوم كردند.روس��تای بلعين صحنه تظاهرات هفتگی بر ضد 
ديوار نژادپرستانه حايل و ادامه شهرک سازی های اسراييل است. 
ش��ركت كنندگان در اين تظاهرات با حمل پرچم های فلسطين 
و سردادن شعارهای ملی ، آزادی اسرای فلسطين و پايان اشغال 
سرزمين فلسطين را خواس��تار شدند.الزم به ذكر است جمعيت 
فلسطينيان مقيم آلمان در راستای تحركات "هفته همبستگی با 
قدس" در شهرها و پايتخت  كشورهای مختلف اروپا، با برگزاری 
تجمعات نمادين در شهرهای آلمان حمايت و همبستگی خود را 

با ساكنان قدس اشغالی اعام كرد.
در همين حال ش��اخه نظام��ی جنبش مقاومت اس��امی 

فلس��طين »حماس« با صدور بيانيه ای از آغ��از ثبت نام جوانان 
فلس��طينی ب��رای دوره های آموزش��ی داوطلبان��ه تحت عنوان 
»پيشگامان آزادسازی« خبر داد.نكته قابل توجه آنكه به دنبال 
درخواس��ت برخی اعضای مجلس نماين��دگان آمريكا، متممی 
به اليحه دفاع ملی س��ال 201۶ اضافه ش��د كه بر اس��اس آن 
واش��نگتن كمك های مالی بيشتری به برنامه های موشكی رژيم 
صهيونيس��تی از قبيل گنبد آهني��ن می كند.حمايت هاي غرب 
از صهيونيس��ت ها چنان اس��ت كه تحت فشار س��ران فرانسه، 
به دنبال جنجالی كه س��خنان مديرعامل ش��ركت »اورنج« در 
حمايت از تحريم اس��رائيل به پا كرد، او مجبور ش��د به اراضی 
اش��غالی س��فر و حضوری از نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تی 
عذرخواهی كند.در ادامه خيانت غرب به مسئله فلسطين منابع 
ديپلم��ات اعام كردند كه مقامات غربی به عنوان ميانجی رژيم 
صهيونيس��تی به حماس پيش��نهاد داده ان��د در مقابل تضمين 
طوالن��ی ش��دن آتش بس در ن��وار غزه از محاص��ره اين منطقه 
كم ش��ود.بر اس��اس اين گزارش، پيام های منتقل ش��ده درباره 
وضعيت فعلی نوار غزه، بازس��ازی آن و احداث بندر بوده است. 
كش��ورهاي غربي و عربي تاكنون تعهد خود براي بازسازي غزه 

را اجرايي نكرده اند.

ارتش و نيروهاي مردمي س��وريه در حالي 
ب��ه مبارزه با تروريس��م ادامه مي دهند كه  مق��اوم��ت

وزارت خارجه س��وريه با ارسال دو نامه به 
دبير كل س��ازمان ملل و رئيس ش��ورای امنيت، عربستان، قطر، 
اردن، رژيم صهيونيس��تی و تركيه را به خاطر ادامه حمايتشان از 

گروه های تكفيری مسئول ادامه جنايات در سوريه خواند. 
وزارت ام��ور خارج��ه س��وريه در دو نامه مش��ابه برای بان 
كی مون، دبير كل س��ازمان ملل و رئيس دوره ای شورای امنيت 
تأكيد كرد كه بدون تداوم حمايت عربس��تان، قطر ، اردن، رژيم 
صهيونيس��تی و تركي��ه از گروه ه��ای تروريس��تی، جنايت های 
تروريس��تی اتفاق نمی افتاد. وزارت خارجه سوريه در اين دو نامه 
گفت: روز چهارشنبه تروريس��ت های "جبهه النصره" و "جنبش 
احرار الش��ام" قتل عام وحش��تناک در روس��تای "قلب لوزه" در 
حوم��ه ادلب را مرتكب ش��دند. در اين جنايت ده ه��ا تن از غير 
نظامي��ان، از جمله كودكان و روحانيان، كش��ته ش��دند. فيصل 
مق��داد معاون وزير امور خارجه س��وريه ني��ز  در مصاحبه ای به 
پيش��روی های مخالفان دولت دمش��ق اذعان داشت و گفت: اين 
 مخالفان توسط دشمنان ما شامل تركيه، قطر و عربستان سعودی 

حمايت می شوند.

الزم به ذكر است در ادامه مبارزه سوريه با تروريسم نيروهای 
پش��تيبانی مردمی در سوريه موفق ش��دند دو روستا و ۶ مزرعه 
را در »ريف رقه« از دس��ت داعش��ی ها آزاد كنند.ارتش س��وريه 
ب��ه همراه نيروه��ای مقاومت لبنان موفق ش��د كنترل ارتفاعات 
راهبردی »شميسة الحصان« و ارتفاعات »الجراجير« را به تصرف 
خود درآورد و به پيش��روی در منطقه جوالن ادامه دهد.نيروهای 
ارت��ش س��وريه و مقاوم��ت موفق ش��دند مناطق »قرنة ش��عاب 
النص��وب«، »قرنة ابوح��رب« و »قرنة س��معان« واقع در جنوب 
غ��رب تپه های الجراجير را از وجود نيروهای تروريس��تی داعش 
و جبهه النصره پاكسازی كنند.عناصر تروريستی جبهه النصره و 
نيروهای تروريس��تی داعش برای جلوگيری از پيشروی نيروهای 
حزب اهلل و ارتش س��وريه در رشته كوه های قلمون با هم متحد 
شده اند.روزنامه آلمانی يونگه ولت نوشت كه دولت های منطقه ای 
مخالفان دولت س��وريه و گروه های تروريس��تی با همكاری هم، 
جنگ رس��انه ای گسترده ای را عليه دولت اسد پيگيری می كنند.

منابع خبري اعام كردند تروريس��ت هايی كه طی درگيری های 
تصرف فرودگاه نظامی »الثعله« در استان سويدا مجروح شده اند، 
در س��رزمين های اش��غالی و توس��ط رژيم صهيونيس��تی مداوا 

می شوند.

سرکوب  فلسطینیان با گلوله های سمی     هشدار افشاگرایانه سوریه به سازمان ملل

بوس�ني: به گزارش يديعوت آحارونوت،صدها تن از 
بوسنيايی های حامی فلسطين هتل محل اقامت تيم فوتبال 
رژيم صهيونيس��تی را در منطقه ای نزديك به »س��ارايوو« 

محاصره كردند و شعارهای ضد اسرائيلی سر دادند.
 هت��ل محل اقام��ت تيم فوتبال رژيم صهيونيس��تی 
در منطقه »زينيتس��ا« واقع در شمال »سارايوو« پايتخت 

بوسنی توسط حاميان فلسطين محاصره شد.
تظاهرات كنندگان شعارهايی عليه رژيم صهيونيستی 

سر می دادند. 

بحری�ن: به گ��زارش  مهر، دفتر كميس��اريای عالی 
حقوق بشر در سازمان ملل اسنادی را منتشر كرده است 
كه طبق اين اس��ناد س��ازمان ملل در ژانويه سال جاری 
خواس��تار ارائه توجيه��ات قانونی درخصوص بازداش��ت 
»ش��يخ علی س��لمان« دبير كل جمعيت الوفاق بحرين، 

برجسته ترين اپوزيسيون اين كشور، شده بود.
»رابرت كولفيل« سخنگوی كميساريای عالی حقوق 
بش��ر تاكيد كرده اس��ت كه س��ازمان ملل هي��چ يك از 
توجيهات قانونی رژيم آل خليفه را برای بازداش��ت شيخ 

سلمان نپذيرفته است..

لبن�ان: به گزارش جورزالم پس��ت،"وليد جنباط،" 
رهب��ر دروزي��ان لبنان اعام ك��رد قتل عام روس��تاييان 
"دروز،" توطئه رژيم صهيونيس��تی بوده است و به مداخله 

اين رژيم برای كمك رسانی به روستاييان نيازی نبود.
وی در ادامه اف��زود: "اين قتل عام فجيع يك حادثه 
كاما مجزا بود و من شخصا اين مسئله را پيگيری خواهم 
كرد." "شيخ نعيم حسن،" رهبر معنوی دروزی های لبنان 
نيز با محكوم كردن اين كش��تارها گفت: تشديد تفرقه در 

سوريه به نفع رژيم صهيونيستی خواهد بود.

عمان: به گزارش فارس،يك فروند هواپيمای آمريكايی 
۶ زندانی يمنی گوانتانامو را به عمان منتقل كرد.

ب��ا وجود آزادی اين ۶ نف��ر، همچنان 11۶ نفر ديگر 
زن��دان مخوف گوانتانامو، كه انتش��ار گزارش بخش��ی از 
ش��كنجه های صورت گرفته در آن به يك رس��وايی برای 
سرويس های اطاعاتی آمريكا تبديل شده، زندانی هستند. 
به نوش��ته پايگاه خبری »ديفنس وان« مجوز آزادی 51 

نفر از اين افراد صادر شده و در نوبت قرار دارند.

پاکستان: به گزارش داون،وزير سابق كشور پاكستان 
گفت:آمري��كا مكالم��ات تلفن��ی رئيس جمه��ور س��ابق و 
نخست وزير فعلی را شنود می كند و فعاليت های جاسوسی 
خود را به داخل كابينه كشانده است.»رحمان ملك« وزير 
س��ابق كشور پاكس��تان ديروز و با شركت در اجاس ويژه 
ارتباطات مخابراتی اظهار داشت: درسال 2013 سازمان سيا 
اعتراف كرد كه با ضبط مكالمات تلفنی »آصف علی زرداری« 
رئيس جمهور س��ابق و »نواز شريف« نخس��ت وزير فعلی 
همچنين ساير رهبران سياسی فعاليت های جاسوسی خود 

را در پاكستان گسترش می دهد.

مسلمانان روهينگيا نيازمند کمک های 
بشر دوستانه 

 با ادامه اوضاع اس��فناک مس��لمانان ساكن ميانمار، 
نزديك به نيم ميليون نفر از اقليت س��تم ديده روهينگيا 
در اين كشور آسيايی به كمك های بشردوستانه نياز مبرم 

دارند.
»دفتر سازمان ملل در هماهنگ سازی امور بشردوستانه« 
)UNOCHA( ب��ا اش��اره به موج جديد خش��ونت عليه 
مس��لمانان روهينگيا در ايالت راخي��ن در غرب ميانمار كه 
از سه س��ال قبل آغاز شده اس��ت، اعام كرد بيش از 41۶ 
هزار تن از اعضای اين اقليت به ش��دت نيازمند كمك های 
بشردوس��تانه هستند.اس��تفان دوجاريك، سخنگوی دفتر 
هماهنگ سازی امور بشردوس��تانه سازمان ملل، گفت اين 
آمار شامل بيش از 140 هزار آواره و بی خانمانی می شود كه 
همچنان در اردوگاه ها در ش��رايطی وخيم به سر می برند، و 
همچنين شمار زيادی را در بر می گيرد كه بدون برخورداری 
از حق شهروندی در روستاهای دورافتاده زندگی می كنند. 
اين مقام س��ازمان ملل در ادامه هشدار داد بيش از 40 هزار 
مس��لمان آواره و بی خانمان روهينگيا  در 500 متری خط 
ساحلی و در اردوگاه هايی به سر می برند كه انتظار می رود 
در فصل بارش های موس��می، با مشكات ناشی از وخامت 
شرايط جوی و آب و هوايی مواجه شوند. بيش از يك ميليون 
و سيصد هزار مسلمان روهينگيايی ساكن ميانمار با سياست 
تبعيض آميز دولت اين كشور از آزادی تردد، زاد و ولد و نيز 

دسترسی به اشتغال محروم مانده اند.

آمریكا از چه مي هراسد
 

جيم��ز كاپر مقام ارش��د اطاعاتی آمري��كا در نامه اي 
خطاب به كميت��ه اطاعات مجلس س��نا و جمهوريخواهان 
تاكيد ك��رده كه ايران و ح��زب اهلل لبنان »مس��تقيما منافع 

اياالت متحده آمريكا و متحدانمان را تهديد می كنند«.
اين س��خنان در قالب مقاومت هراس��ي در حالي صورت 
مي گي��رد كه در باب چنين ادعاهاي��ي چند نكته قابل توجه 
است. نخس��ت آنكه آمريكا هزاران مايل از غرب آسيا فاصله 
دارد و براس��اس تقس��يمات جغرافيايي اين كش��ور در قاره 
آمريكا و هم مرز آمريكاي جنوبي اس��ت حال آنكه حزب ا... و 

جمهوري اسامي در غرب آسيا مي باشند.
 با توجه به اين حقيقت، در تحليل گفتاري مقامات آمريكايي 
مي توان گفت ك��ه آمريكايي ها صرفا در يك قالب مي توانند در 
منطقه نقش داشته باشند و آن نگاه سلطه گرايانه و استعماري 
است. به عبارتي ديگر مي توان گفت كه مواضع سران اطاعاتي 
و امنيتي آمريكا برگرفته از خوي سلطه گري و غارت گرايانه اين 

كشور و نه براساس واقعيت هاي سرزميني مي باشد.
 نكته دوم آنكه آمريكايي ها بر يك كليد واژه تاكيد دارند 
و آن اينك��ه ايران و ح��زب ا... تهديدي براي منافع آمريكا در 

منطقه هستند.
اين جمات بيانگر يك اصل مهم است و آن اينكه ادعاي 
آمريكايي ها مبني بر اقدام ب��راي كمك به برقراري امنيت و 

ثبات در منطقه يك ادعاي واهي و پوشالي است چرا كه آنان 
صرفا به دنبال منافع خود هستند و نه چيز ديگري. 

اگر از دموكراس��ي در منطقه مي گويند، اگر لشگركش��ي 
نظامي صورت مي دهند، اگر از تروريسم حمايت مي كنند، اگر 
ادعاي حمايت از كشورهاي عربي را مطرح مي سازند، اگر تمام 
قد در كنار رژيم صهيونيس��تي ق��رار دارند، و ... صرفا برگرفته 
از منافع آمريكاس��ت. هيچ دلسوزي و يا طرحي براي كمك به 
منطق��ه ندارند. با تكيه بر اين اصل مي ت��وان دريافت كه چرا 
آمريكا از تروريس��م حمايت مي كن��د. بر اصل تفرقه در جهان 
اسام تاكيد مي ورزد و اجازه وحدت و يكپارچگي در منطقه را 

نمي دهد، چرا كه اين امر را مغاير با منافع خود مي داند.
 با توجه به اين شرايط مي توان گفت كه تحركات آمريكا 

در منطقه نمي تواند كمكي به حل مشكات منطقه باشد چرا 
ك��ه براي آمريكا صرفا ي��ك واژه معنا دارد و آن حفظ منافع 
خود اس��ت و در اين ميان هيچ اهميتي به منافع كشورهاي 
منطقه نمي دهد چنانكه اين كشور از رژيم صهيونيستي دفاع 
مي كند كه دش��من اول منطقه اس��ت و ماموريت آن تامين 

منافع آمريكاست.
 براين اس��اس ادعاهاي آمريكا عليه ح��زب ا.. و ايران را بايد 
تحرك��ي عليه مقابله كنندگان با س��لطه گري آمريكا در منطقه 
دانست كه براي غارت گري بيش��تر اين كشور صورت مي گيرد 
رفتاري كه مهر تاييد ديگري بر حقانيت مواضع ضد آمريكايي- 
صهيونيستي مقاومت مي باشد كه حمايت از آن مي تواند زمينه ساز 

كوتاه شدت درست غارت گر نظام سلطه در منطقه باشد.

مخالفت عراقي ها با حضور نظامي بیگانگان در کشورشان 

فتوای مرجعیت عراق را نجات داد

همكاري عربس��تان با دشمن 
خط اول جهان اس��ام در كش��تار س����ر

روز  ملت هاي مس��لمان ه��ر 
بيش��تر آش��كار مي ش��ود چنانكه منابع آگاه اعام 
كردند عربس��تان س��عودی خلبانان صهيونيست را 

برای حمله هوايی به خاک يمن به كار می گيرد.
يم��ن در ط��ول 80 روز اخي��ر آم��اج حمات 
گس��ترده ائت��اف س��عودي – آمريكايي ب��وده كه 
هزاران ش��هيد و صدها هزار آواره بر جاي گذاش��ته 
است. جنايات سعودي در حالي ادامه دارد كه پايگاه 
خب��ری "پانورام��ای خاورميانه": مناب��ع آگاه اعام 
كردند: در حمله موش��كی ارتش و نيروهای مردمی 
يمن ش��مار زيادی از خلبانان عربستان كشته شده 

اند و اكنون عربستان در حمله هوايی به خاک يمن، 
از خلبانان صهيونيست استفاده می كند.

به گفته اين منابع، پس از آنكه بيش��تر خلبانان 
كشورهای متحد عربستان سعودی از اجرای عمليات 
عليه مواضع يمن خودداری كردند، عربستان از رژيم 
صهيونيستی در خواست خلبان كرد.در همين حال 
وزارت بهداش��ت يم��ن گ��زارش داد عربس��تان در 
حم��ات خود از س��اح های ممنوعه اس��تفاده می 
كند.اين وزارتخان��ه همچنين در گزارش خود اعام 

كرد جنگنده های سعودی انبارهای داروی سازمان 
آكس��فام را در استان صعده هدف قرار داده اند. اين 
س��ازمان اعام ك��رد بر اثر وخامت اوض��اع در يمن 
3112 نف��ر به تب دنگ��ی و 20 نفر به ماالريا مبتا 
شده اند. همچنين بر اثر تجاوزهای عربستان 78 نفر 

به معلوليت دائم مبتا شده اند.
الزم ب��ه ذكر اس��ت آژانس هم��كاری امنيتی 
وزارت دف��اع آمريكا روز جمعه در اطاعيه ای انتقال 
ادوات و تجهيزات دفاعی به ارزش 130 ميليون دالر 

به امارات متحده عربی را به اطاع كنگره رساند. اين 
نهاد مس��ئول فروش تسليحات خارجی وزارت دفاع 
آمري��كا هدف از ارس��ال و فروش اين تس��ليحات را 
تامي��ن توانمندی مورد نياز به امارات جهت »مقابله 
با تهديدات داعش در عراق و س��وريه و شورش��يان 
حوث��ی در يمن« اعام كرده اس��ت. از س��وي ديگر 
بن س��لمان وزير دفاع عربس��تان و جانشين وليعهد 
اين كشور در سفری رسمی به قطر با امير آن ديدار 

كرد.
به رغم تمام اين كمك ها دشمنان يمن هر روز 
با شكست بيشتري مواجه مي شوند چنانكه ارتش و 
كميته های مردمی يمن در ادامه پيش��روی خود در 
استان »تعز«، موفق شدند تعداد زيادی از نيروهای 

»القاعده« در اين اس��تان را محاصره كنند. ارتش و 
كميته های مردمی يمن در پاسخ به حمات عربستان 
4۶ موشك به سمت پايگاه های العين الحاره، الخوبه 
و الس��وده واقع در جنوب عربس��تان شليك كردند.

خبر ديگر از يمن آنكه س��خنگوی رس��می انصاراهلل 
اعام كرد كه س��ازمان ملل هن��وز توضيحی درباره 
گروه های ش��ركت كننده در نشست روز دوشنبه ژنو 
ارائه نكرده است. در حالی كه عربستان مدعی شده 
ب��ود كه عبدالمل��ك حوثی، رهبر جنب��ش انصاراهلل 
طی حمل��ه هوايی عليه مقر س��ری وی در مجتمع 
»مران« واقع در اس��تان صعده كش��ته ش��ده است، 
 جنب��ش انص��اراهلل در پيامی در توييت��ر اين خبر را 

تكذيب كرد. 

ماموریت قاتالن مردم یمن براي خلبانان اسرائیلي


