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آمریکا: »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
توییتر خود به سخنان جنجالی اخیر »مایکل کوهن« 
وکیل سابق شخصی خودش در جلسه کمیته نظارت 
مجل��س نمایندگان آمریکا واکنش نش��ان داد. ترامپ 
مس��ئولیت شکس��ت مذاکرات اخیرش ب��ا رهبر کره 
ش��مالی در ویتنام را به گردن کوهن و دموکرات های 

کنگره آمریکا انداخت.

یون�ان: حدود پانزده مرد نقاب دار با اس��تفاده از 
کوکتل مولوتف به نیرو های پلیس محافظ کنسولگری 
ترکیه در ش��هر س��الونیک یونان حمله کردند. حدود 
پانزده مرد نقاب دار با اس��تفاده از کوکتل مولوتف به 
نیرو های پلیس محافظ کنس��ولگری ترکیه در ش��هر 
س��الونیک یونان حمله کردن��د. نیرو های پلیس نیز با 
ش��لیک گاز اش��ک آور به این حمله پاس��خ دادند.  تا 
کنون هیچ گزارشی در خصوص زخمی شدن افراد در 

این حادثه منتشر نشده است.

کویت: »مرزوق غانم« رئیس پارلمان کویت تاکید 
کرد که صرف حرف زدن از عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیس��تی یا تالش برای س��وق دادن کش��ورهای 
عربی به این س��مت، یک اقدام سیاس��ی حرام است.  
غانم عدم عادی س��ازی روابط با رژیم صهیونیس��تی 
توسط کش��ورهای عربی را خواستار ش��د. وی تاکید 
کرد که همه باید یکصدا به عادی سازی روابط با رژیم 

اشغالگر و قاتل کودکان نه بگوییم.

انگلیس: وزیر تجارت انگلیس در گفتگویی ضمن 
غی��ر ممکن خوان��دن تعویق برگزی��ت تاکید کرد که 
بروکسل خواهان خروج انگلیس در زمان تعیین شده 
است. »لیام فاکس«، وزیر تجارت انگلیس در گفتگو با 
شبکه بی بی سی اظهار داشت: تعویق برگزیت به هیچ 
وجه امکان پذیر نبوده و ش��دنی نیست. وی در ادامه 
با اشاره به انتخابات پارلمانی اروپا افزود: اتحادیه اروپا 
خواهان خ��روج انگلیس پیش از برگ��زاری انتخابات 

پارلمانی در ماه می است.

فرانسه: رئیس جمهوری فرانسه در گفتگویی بر 
ل��زوم رفع اختالفات اخیر می��ان پاریس و رم تاکید و 
گف��ت اروپا بدون ایتالیا نمی تواند پیش رود. »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهوری فرانس��ه در گفتگو با شبکه 
تلویزیونی Rai ۱ ایتالیا با اش��اره به پاره ای اختالفات 
که به تازگی میان پاریس-رم روی داده، اظهار داشت: 
از نظ��ر من اختالف��ات پیش پا افت��اده اخیر میان دو 

کشور بیشتر شبیه یک سو تفاهم است.

چین: ژانگ یس��وئی سخنگوی دولت چین امروز 
دوش��نبه از قصد این کش��ور ب��رای افزایش منطقی و 
متناس��ب بودجه نظام��ی در راس��تای تأمین امنیت 
ملی و انجام اصالحات نظامی، خبر داد. گفتنی اس��ت 
سرمایه گذاری چین در حوزه نیروهای مسلح، به دقت 
از س��وی آمری��کا و متحدانش رصد می ش��ود تا مبادا 
ت��وان بازدارندگی خود را در مواجه با قدرت یابی پکن 

از دست بدهند.

ذرهبین

مشارکت انگلیس در رسوایی ابوغریب
در حالی همچنان پرونده تونلی بلر نخس��ت وزیر 
سابق انگلیس به جرم مشارکت در کشتار مردم عراق 
باز است که کمیته امنیت و اطالعات پارلمان انگلیس 
در گزارش اخیر خود مش��ارکت بازجوهای این کشور 

در رسوایی زندان ابوغریب عراق را فاش کرد.
لندن همواره ادعای بشر دوستی سر داده و با این 
ادعا نیز به دخالت در امور کشورها پرداخته است این 
ادعا در حالی صورت می گیرد که اسناد افشا شده اخیر 
در انگلیس نشان می دهد بازجو های این کشور نیز در 
رس��وایی زندان ابوغریب عراق حضور داش��تند.زندان 
ابوغریب در ۳۲ کیلومتری غرب بغداد، پایتخت عراق، 
در دوران صدام، دیکتاتور س��ابق این کش��ور به علت 
ش��کنجه مخالفان دولت یکی از بدنام ترین زندان های 
دنی��ا بود. این زندان در س��ال ۲۰۰۴ میالدی پس از 
تج��اوز نظامی آمری��کا به عراق، در اختی��ار نیرو های 
آمریکائی قرار گرفت و به محلی برای ش��کنجه، اعدام 

و سوء رفتار با زندانیان عراقی تبدیل شد.
افشای تصاویر ش��کنجه ها و رفتار های غیرانسانی 
بازجو ها و زندانبان های آمریکایی با افراد زندانی موجب 
رس��وایی این کش��ور در سطح جهان ش��د. هم اکنون 
کمیته امنیت و اطالعات پارلمان انگلیس در گزارشی 
۱۵۱ صفح��ه ای ف��اش کرده ک��ه در زمان رس��وایی 
ش��کنجه و تحقیقر زندانی��ان در ابوغریب، بازجو های 
انگلیس��ی نیز در این زندان تحت کنترل آمریکایی ها 
حضور داش��تند و افراد زندانی را بازجویی می کردند. 
این گزارش در ژوئن ۲۰۱۸ به پارلمان انگلیس تحویل 
داده ش��د. بنا به این تحقیق وزارت دفاع انگلیس سال 
۲۰۰۴ مخفیانه تیم��ی از بازجو های خود را در زندان 
ابوغریب مس��تقر می کند تا در بازجویی عناصر زندانی 

به بازجو های آمریکایی کمک کنند.

نیمچهگزارش

»می« به پرداخت رشوه متهم شد
ی��ک هفته مانده به رأی  گی��ری تاریخی پارلمان انگلی��س به  پیش نویس 
توافقنامه خروج این کش��ور از اتحادیه اروپا، »ترزا می« نخس��ت وزیر انگلیس 
به پرداخت ۱.6 میلیارد پوند رش��وه به قانونگذاران مناطق محروم برای تصویب 

توافقنامه برگزیت در مجلس متهم شد. 
بر اس��اس آمار منتشرشده، بیشترین اعتبار به شمال غرب انگلیس در حدود 
۲۸۱ میلیون پوند اختصاص  یافته و سایر مناطق به  صورت میانگین بین ۳۰ تا ۱۰۰ 
میلی��ون پوند اعتبار دریاف��ت خواهند کرد. طبق گزارش دول��ت، 6۰۰ میلیون پوند به  
صورت مزایده تخصیص داده  شده است. نخست وزیر انگلیس قصد دارد برای دومین بار 
پیش  نویس توافقنامه برگزیت را در ۱۲ مارس به رأی بگذارد. اگر هیچکدام از دو الیحه 
رأی نیاورد، ۱۴ مارس الیحه تمدید برگزیت را به رأی می گذارد تا در این مدت آخرین 

تالش های خود را برای رسیدن به توافق نهایی با اتحادیه اروپا انجام دهد.

 چالش
انگلیس یا نمی رود یا باز می گردد

وزیر کش��ور آلم��ان در گفتگویی تاکید کرد که انگلیس ی��ا اتحادیه اروپا را 
ت��رک نمی کند یا در ص��ورت تحقق برگزیت در زمان دیگری به اتحادیه ملحق 

می شود.
 »ولفگان��گ ش��ویبله« وزیر کش��ور آلمان در گفتگو با مؤسس��ه رس��انه ای 
تحقیقاتی »فونکه مدین گروپه« با اش��اره به نزدیک شدن زمان تعیین شده برای 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اظهار داش��ت: به عقیده من انگلیس یا اتحادیه اروپا را 
ت��رک نمی کند یا اینکه در صورت تحقق برگزی��ت در زمانی دیگر مجدداً به این اتحادیه 
ملحق می شود. وی در ادامه افزود: اختالف نظر در انگلیس بر سر موضوع برگزیت طبیعی 
است، چرا که رویدادی مهم بوده و فصل جدیدی در تحوالت این کشور به شمار می آید. 
وزیر کش��ور آلمان خاطرنشان کرد: روند آغاز شده در انگلیس در خصوص برگزیت سبب 

شد تا این کشور به تجربیات جدیدی در حوزه دیپلماسی دست پیدا کند.

قاره سبز
روند خروج انگلیس فاجعه بار است

س��خنگوی وزارت امور خارجه روس��یه روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
ی��ا برگزیت را فاجعه بار خواند و اظهار داش��ت که هیچ کس در داخل انگلیس 
ی��ا بروکس از روندی که ترزا می نخس��ت وزیر انگلی��س دنبال می کند، راضی 

نیست.
ماریا زاخارووا در گفت وگو با روزنامه کامسامولسکایا پراودا با بیان این مطلب 
افزود: پرونده س��الزبری با مس��اله خروج پر حرف و حدیث انگلیس از اتحادیه اروپا 
رابطه مس��تقیم دارد. به گفته زاخارووا، دولت انگلیس از حادثه سالزبری استفاده کرد تا 
توجه افکار عمومی در این کشور برای خواستن توضیح در خصوص دالیل شکست دولت 
این کشور در روابط با بروکسل را به موضوع دیگری معطوف کند. گفتنی است، انگلیس 
باید تا کمتر از ۳۰ روز دیگر )۲9 مارس( از اتحادیه اروپا خارج ش��ود هر چند که دوره 

خروج تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت.

بحران 

بنا
ا

یر بحران سازی آقای وز
علی تتماج 

بح��ران یمن در حال��ی همچنان به دلی��ل اصرار ائتالف 
س��عودی به جنگ و کش��تار ادامه دارد که جرمی هانت وزیر 
خارجه انگلیس راهی یمن ش��د. او همزمان با س��فر بی سر و 
صدا به ش��هر »عدن« که تحت کنترل دولت مس��تعفی یمن 
قرار دارد، در پیامی ویدئویی از احتمال تش��دید درگیری در 
این کش��ور ابراز نگرانی کرد .وزیر خارجه انگلیس خواس��تار 
قط��ع روابط جنبش انصاراهلل با جنب��ش حزب اهلل لبنان برای 
برق��راری صل��ح پایدار در یمن ش��د! این اقدام��ات در حالی 

صورت گرفته اس��ت که در باب رفت��ار انگلیس در قبال یمن 
چند نکته قابل توجه است. 

بس��یاری از ناظران سیاس��ی تاکید دارند ک��ه انگلیس به 
عنوان حامی تسلحاتی و اطالعاتی عربستان باید مجازات شود 
ح��ق ادعای میانجی گر بودن ندارد انگلیس اگر واقعا به دنبال 
صلح در یمن اس��ت باید فروش س��الح و کم��ک اطالعاتی به 
عربستان را پایان دهد. ائتالف سعودی محور بحران یمن است 
لذا فشارها باید بر سعودی باشد نه یمن مدافع . اقدام یمنی ها 
دفاع اس��ت و اقدام ائتالف سعودی تجاوز لذا ادعای هانت برای 
جنگ داخلی نشان دادن بحران یمن یک فریب کاری است بر 
همین اساس بی توجهی انگلیس به بحران انسانی یمن و اصرار 
بر روند نظامی نش��انه واهی بودن ادعای بشر دوستی آنهاست 
. ادعای هانت برای قطع روابط یمن با حزب اهلل لبنان، نش��انه 
ماهیت ضد بش��ری و بحران ساز انگلیس در منطقه است چرا 

که حزب اهلل بخش رس��می از دولت لبنان و پیشگام مبارزه با 
تروریسم اس��ت انگلیس اخیرا حزب اهلل را در لیست تروریسم 
قرار داده که در حمایت از تروریست ها و ادامه بحران در منطقه 
بوده است چنین کشوری نمی تواند ادعای ناجی بودن داشته 
باش��د. هانت در حال��ی از صلح یمن می گوی��د که به صورت 
یکجانبه خواس��تار خلع س��الح ارتش و مقاومت یمن شده در 
حالی که هیچ اش��اره ای به جنایات منص��ور هادی و نیروهای 
تحت امر س��عودی نکرده اس��ت که جای تامل دارد در همین 
حال بس��یاری از ناظران سیاس��ی تاکید دارن��د که انگلیس با 
ادعای حمایت از روند سیاس��ی در یمن س��عی در س��رپوش 
نهادن بر حمایت هایش از عربس��تان در کشتار مردم یمن دارد 
صحبت های هانت مبنی بر نگرانی از تشدید جدید در الحدیده 
نوع��ی ب��اج خواهی از یمنی ه��ا و نیز تهدی��د یمن به جنگ 
گسترده تر است که نیت آتی انگلیس در این کشور که همان 

جنگ جدید است را نشان می دهد . لندن با ادعای حل بحران 
یمن تجهیز نظامی و حمایت از عربستان و امارات را توجیه می 
کند چنانکه آمریکا در سوریه و عراق با نام مقابله با تروریسم به 
تسلیح گروه های دست نشانده و تروریستی می پردازد. در این 
میان باید توجه داش��ت که هرگونه برقراری امنیت در یمن در 
گرو پذیرش طرح های سازنده انصاراهلل به عنوان نماینده مردم 
و دولتمردان یمن اس��ت در حالی که انگلی��س انصاراهلل را در 

ردیف تروریست ها عنوان می کند. 
با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که سفر هانت به 
منطقه نه برای حل بحران یمن بلکه زمینه س��از بحران های 
جدید خواهد بود چرا که سیاست انگلیس همچون آمریکا بر 
اصل بحران سازی در منطقه استوار است تا در لوای آن فروش 
تس��لیحات به کشورهای عربی و سرکیسه کردن این کشورها 

را اجرایی سازند. 

یادداشت

گروه فرادید  ویژه در ادامه حمایت از تروریسم، گ�زارش 
جنگنده ه��ای ائت��الف آمریکایی در س��وریه برای 
دومین بار در روزهای اخیر از بمب های فس��فری 
اس��تفاده کردند که بیش��تر غیر نظامیان را هدف 

قرار می دهد.
مناب��ع محل��ی گفته ان��د ک��ه جنگنده ه��ای 
آمریکایی بمب های حاوی فس��فر سفید را بر فراز 
مزارع الباغوز پرتاب کردند؛ بمب هایی که از لحاظ 
قوانین بین المللی ممنوعه به حساب می آیند.آن ها 
همچنین خبر دادند که این بمباران موجب کشته 
ش��دن تعدادی از غیر نظامی��ان که عمده آن ها از 

زنان و کودکان هستند، شده است. 
روز شنبه نیز ائتالف آمریکایی در این منطقه 
از بمب های حاوی فسفر سفید استفاده کرده بود. 
بمب های حاوی فس��فر سفید که در صورت پرتاب 
س��طحی وس��یعی از زمین را هدف قرار می دهد، 
جزء سالح های کش��تار جمعی محسوب می شود. 
آمریکا مدعی است که این سالح را علیه داعش به 
کار می برد اما هی��چ تضمینی برای افزایش تلفات 
غیر نظامیان در صورت اس��تفاده از این نوع بمب 

وجود ندارد.
دولت س��وریه بارها با ارس��ال نامه به شورای 
امنی��ت و س��ازمان مل��ل، خواس��تار محکومی��ت 
آمریکا در اس��تفاده از س��الح های کش��تار جمعی 

در س��وریه ش��ده اما جوابی دریافت نکرده است. 
»اکرم البیاتی« عضو کمیساریای عالی حقوق بشر 
س��ازمان ملل در ۲۷ بهمن ماه گذشته اعالم کرد 
که ائتالف آمریکایی در طول چهار س��ال گذشته 
نزدیک ب��ه ۱۱۸۰۰ غیر نظام��ی از جمله ۲۳۰۰ 
ک��ودک و ۱۱۳۰ زن را کش��ته و ۸۰۰۰ نفر را هم 

مجروح کرده است.
به گفت��ه فرماندهان »نیروه��ای دموکراتیک 
سوریه« )قسد( که آمریکا از آن ها حمایت می کند؛ 
مرحله آخر آزادس��ازی منطقه »الباغوز« از اشغال 
تروریست های داعش��ی محاصره شده در نزدیکی 
مرز عراق و جنوب اس��تان دیرال��زور از بامداد روز 
ش��نبه آغاز شده است. تعداد عناصر داعشی حاضر 
در این منطقه ۴۰۰ تن تخمین زده می شود. منابع 
خبری اعالم کردند دس��ت کم ۴ فروند از جنگنده 
رادار گریز اف-۱۱۷ معروف به ش��اهین شب برای 
انج��ام ماموریت ه��ای ویژه در عراق و س��وریه، به 
طور مخفیانه در خاورمیانه مس��تقر ش��ده اند. این 
مجله هلن��دی در این زمینه نوش��ت: »این ماجرا 
به س��ال ۲۰۱۷ ب��از می گردد و تاکنون از س��وی 
منابع دیگری منتش��ر نشده است. بر اساس اخبار 
موثق، دس��ت کم ۴ جنگنده اف-۱۱۷ برای کمک 
ب��ه نیروی هوایی آمریکا در عملیات خاص به ویژه 

در شب در منطقه استقرار یافتند.«
خبر دیگر از س��وریه آنکه عربس��تان سعودی 

یک کنسول و ۲ کارمند به سفارت خود در دمشق 
اعزام کرد که گفته می شود شاید این اقدام ریاض 
در خصوص صدور ویزا برای کسانی است که تمایل 
دارند فریضه حج را به جا آورند. »این س��فارتخانه 
ت��ا کنون درهای خود را به روی مراجعه کنندگان 
باز نکرده اس��ت، ولی اعزام کنس��ول و دو کارمند 
توس��ط عربس��تان از تغییر عملی حکایت دارد«. 
از س��وی دیگ��ر »نیروهای دموکراتیک س��وریه« 
)قس��د( عملیات نظامی خود با پش��تیبانی ائتالف 
آمریکای��ی علیه تروریس��ت های داعش در منطقه 

»الباغوز« را متوقف کردند. درگیری ها و همچنین 
فعالی��ت توپخان��ه و بمباران هوایی متوقف ش��ده 
اس��ت و فقط پروازهای شناسایی بر فراز »الباغوز« 
صورت می گیرد. منطقه کوچک��ی که در نزدیکی 
م��رز با عراق قرار گرفته و بالغ بر ۴۰۰ تروریس��ت 
داعشی در آن در محاصره قرار دارند. »دنجوار« از 
فرماندهان نیروهای قس��د گفته است: »اطالعاتی 
به ما رس��یده اس��ت مبنی بر اینکه برخی از افراد 
داخل منطق��ه درگیری می خواهن��د از آن خارج 
شوند و ما هنوز نمی دانیم که این افراد غیر نظامی 

هس��تند یا افراد مس��لح و این را هم نمی دانیم که 
تعداد آن ها چند نفر اس��ت.« خب��ر دیگر آنکه به 
دنب��ال وقوع یک حمل��ه انتح��اری در منطقه ای 
در حومه »الرقه« س��وریه ۴ نفر کش��ته شدند. در 
این میان »حموده صباغ« رئیس مجلس س��وریه 
با دفاع از مساله بیت المقدس و فلسطین گفت که 
هزینه مقاومت از سرسپردگی به بیگانگان و خفت 
و خواری بسیار کمتر است.صباغ این سخنان را در 
بیس��ت و نهمین نشست اتحادیه مجالس کشوری 

عربی در امان پایتخت اردن بیان کرده است. 
رئی��س مجلس س��وریه افزود: امروز س��وریه 
سربلند است و یکی از شعارهای ملت ما این است 
که از داخ��ل غم و ناراحتی، می توان، امید و آرزو 
را خلق کرد. صب��اغ اضافه کرد: ای برادران، امروز 
س��وریه بر ضرورت ادام��ه مقاومت با وجود تمامی 
هزین��ه ها تاکید می کند، چرا که ما هس��تیم که 
در پای��ان پی��روز می ش��ویم.وی با بی��ان این که 
سقوط سوریه مقدمه ای برای سرنگونی بسیاری از 
کشورهای عربی بود، افزود: اگر دشمنان در سوریه 
پیروز می ش��دند، سرنوشت ملت های دیگر عرب 

چگونه بود؟
رئیس مجلس س��وریه ادامه داد: تاکنون هیچ 
ملتی مانند ملت س��وریه با این حجم تروریس��ت 
و جنگ روانی، رس��انه ای، تحری��م دیپلماتیک و 

محاصره اقتصادی روبه رو نشده است.

آمریکا جنایتی دیگر را در سوریه رقم زد

ایجاد منطقه امن برای تروریست ها با بمب فسفری

یوی جدید اسرائیل  سنار
 برای سلطه بر قدس

اشغالگری  تشدید  با  همزمان  صهیونیس��ت ها، ی��ک مق��ام مق���اوم�ت
فلس��طینی در بی��ت المقدس تصریح ک��رد رژیم 
اشغالگر با چراغ س��بز آمریکا و از طریق بازداشت 
مسئوالن مسجد االقصی نقشه های خطرناکی طی 

روزهای آتی دردست اجرا دارد.
شیخ »ناجح بکیرات« معاون مدیر کل سازمان 
اوقاف اس��المی ق��دس و رئیس آکادم��ی علوم و 
می��راث االقصی درباره »برنامه های خطرناک رژیم 
اش��غالگر صهیونیس��تی« با هدف اج��رای آن در 

مس��جد االقصی و شهر بیت المقدس طی روزهای 
آتی هشدار داد. این مقام فلسطینی در گفت وگو با 
وبگاه خبری »الخلیج اونالین« گفت: رژیم اشغالگر 
اس��رائیل از دول��ت دونالد ترام��پ رئیس جمهور 
آمریکا برای تشدید حمالت و تعرض های نظام مند 
خود علیه ش��هر بیت المقدس و بخصوص مسجد 

االقصی چراغ سبز گرفته است.
ش��یخ بکیرات تصریح کرد: نقش��ه های جدی و 
هشدار دهنده ای وجود دارد که نمازگراران و شیوخ و 
مسئوالن مسجد االقصی را از طریق دستگیری، پیگرد، 
حبس و تبعید آنها هدف گرفته است. این شخصیت 
فلسطینی توضیح داد: رژیم اشغالگر صهیونیستی با 
حمله مستقیم به مسئوالن مسجد االقصی درصدد 
از بی��ن بردن نقش مؤث��ر آنها در آگاهی بخش��ی و 

ایجاد انگیزه در ملت فلس��طین اس��ت تا با یکه تازی 
در امور مس��جداالقصی و ایجاد شکاف در داخل آن 
آتش جنگ دینی را شعله ور کند. شیخ بکیرات گفت: 
این کمپین نظام مند صهیونیست ها علیه مسئوالن 
مس��جد االقصی راه را برای تهاجم روزانه و فش��رده 
گله های شهرک نش��ینان هموار می کن��د تا طی آن 
محتویات مسجد را تخریب کرده و به سرقت ببرند، 
عالوه بر اینکه کارشان برای حفاری های زیر مسجد 
االقصی که با هدف یهودی س��ازی مسجد االقصی و 

قدس شریف است، راحت تر شود.
الزم به ذکر اس��ت آمریکا رس��ما کنسولگری 
خ��ود را در ق��دس تعطیل و آن را با س��فارت این 
کش��ور در فلسطین اش��غالی ادغام کرد. بر اساس 
ای��ن گزارش. به مدت چند دهه این کنس��ولگری 

آمریکا در واقع نقش س��فارت خانه را در خصوص 
فلس��طینیان ایف��ا می ک��رد. در ح��ال حاضر، این 
فعالی��ت ب��ه واحد امور فلس��طینیان در س��فارت 
خانه آمریکا در فلس��طین اشغالی واگذار می شود. 
این تغییر نمادی��ن، اختیارات مرتبط با کانال های 
دیپلماتی��ک آمری��کا را در کرانه باختری و غزه در 
اختیار دیوید فریدمن س��فیر آمریکا در فلس��طین 
اش��غالی قرار می دهد. بیانی��ه وزارت امور خارجه 
آمری��کا در این باره اوایل در قدس منتش��ر ش��د 
و ای��ن ادغ��ام از همان روز اجرایی می ش��ود. خبر 
دیگر آنکه محمد الحلبوس��ی رئیس پارلمان عراق 
با حمایت قاطع از قضیه فلس��طین، گفت تشکیل 
کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف، 

موضع ثابت مردم، دولت و پارلمان عراق است. 

در این میان گروه های فلس��طینی به شهادت 
۲ ج��وان فلس��طینی در روس��تای کف��ر نعمه در 
نزدیک��ی رام اهلل به ض��رب گلول��ه نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی واکن��ش نش��ان دادند. س��خنگوی 
جنبش مقاومت اس��المی حم��اس تاکید کرد که 
این ۲ ج��وان فلس��طینی که قبل از ش��هادت به 
ضرب گلوله نظامیان اس��رائیلی قصد دفاع از خود 
را داش��تند، ثابت کردند که دش��من صهیونیستی 
قادر به تضعیف عزم و اراده ملت فلس��طین نیست 
و برخ��ورداری از زندگی آزاد و ش��رافتمندانه حق 
مس��لم این ملت است و فلسطینیان کرانه باختری 
ب��ه تمامی حقوق خ��ود و در رأس آن مقاومت در 
برابر رژیم اشغالگر پایبند هستند و تا بیرون راندن 

اشغالگران لحظه ای ساکت نمی نشیند. 

در حالی صهیونیس��ت ها ایجاد بحران  آس�یا در ش��به ق��اره را در چارچ��وب منافع غ�رب 
خ��ود می دانن��د منابع خبری اعالم کردن��د، نیروی هوایی 
هن��د در عملیات اخیر خ��ود علیه جیش محم��د واقع در 
باالک��وت در پاکس��تان از بمب ه��ای هدایت ش��ونده رژیم 

صهیونیستی استفاده کرده است.
آرون جی��ت لی وزیر دف��اع هند گفته ب��ود که دهلی 
ن��و جزئیات حمله ارتش این کش��ور علیه پایگاه های ش��به 
نظامیان در بخش کش��میر تحت کنترل پاکس��تان را اعالم 
نخواهد کرد. به گفته منبعی نظامی، حمالت روز ۲6 فوریه 
در خاک پاکس��تان با بمب های اس��پایس-۲۰۰۰ س��اخت 
اس��رائیل صورت گرفته اس��ت، گفته میشود درصد خطای 
این بمب ها کمتر از ۳ متر است. اسپوتنیک در ادامه گزارش 
داد، درحالیک��ه تخمین تع��داد تلفات حم��الت اخیر هند 
دشوار اس��ت، اما این منبع نظامی می گوید که این بمب ها 
س��قف ساختمان های هدف گرفته شده را شکافته و با نفوذ 
به داخل اهداف مورد نظر همه ش��به نظامیانی که در آنجا 
بودند را کشته اس��ت. وی مدعی شده است که خلبان های 
حاضر در این عملیات ها به رادار های پیش��رفته با وضوح باال 
مجهز و قادر بودند اهداف را به صورت دو بعدی و ۳ بعدی 
ببینند تا دقت حمالت آن ها در بهترین سطح ممکن باشد. 
خبر دیگر آنکه در پی فشار های جامعه جهانی بر اسالم آباد 
به دلیل حمله تروریستی کشمیر، پاکستان اعالم کرد علیه 

شبه نظامیان در خاکش اقدام می کند.
 یک وزیر پاکس��تانی در پی فشار های جامعه جهانی بر 
اس��الم آباد به دلیل وقوع حمله تروریس��تی کشمیر، اعالم 
کرد این کش��ور علیه شبه نظامیانی که در خاکش عملیات 
انج��ام می دهند اقدام می کند. پاکس��تان پس از اینکه یک 
عامل تروریس��تی ۴۰ نیروی ش��به نظام��ی پلیس هند در 
کش��میر را در ماه گذش��ته به کش��تن داد، تحت فشار قرار 
گرفت. هند، اس��الم آباد را به دس��ت داشتن در این حمله 
متهم کرد، اما »فواد چادهری« وزیر اطالعات پاکستان این 

اتهام را رد کرده است.
از سوی دیگر تایوان ادعای پاکستانی ها مبنی بر اینکه 
هن��د در حمالت اخی��ر از موش��ک های آمریکایی فروخته 
ش��ده توسط تایوان استفاده کرده است را ردکرد. به تازگی 
رس��انه های پاکستان تصاویری را منتش��ر و ادعا کردند که 
جنگنده های اف ۱6 اس��تفاده ش��ده در حمل��ه اخیر هند 
متعلق به تایوان است اما نیروی هوایی تایوان اعالم کرد که 
شماره سریال موشک های استفاده شده توسط جنگنده اف 

۱6 هند متعلق به این کشور نیست.
نکته قابل توجه آنکه سیک های هند برای انجام مراسم 
مذهبی در زیارتگاه »ننکانه صاحب« از طریق مرز واگه وارد 
پاکس��تان شدند و قرار است از ش��هر الهور مراسم مذهبی 
خود را آغاز کنند. تعدادی از سیک های خود را از کشورهای 

کانادا،آمریکا و انگلستان به پاکستان رسانده اند.

نقش صهیونیست ها در تنش هند و پاکستان آشکارتر شد
محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالی  ره انق��الب یمن با انتش��ار بیانی��ه ای در ش�ب��ه قا
خص��وص تهدید ه��ای جرمی هانت، وزی��ر خارجه انگلیس 
مبنی بر ازس��رگیری جنگ گفت که هانت این اظهارات را 
ب��ه دلخواه خ��ود مطرح نک��رد. این اظهارات نش��ان دهنده 
سیاست های انگلیس، آمریکا و ائتالف آن ها در یمن است.

وی اف��زود اظهارات هانت گواهی بر وجود تالش ها برای 
ازس��رگیری جنگ در الحدیده اس��ت. محم��د علی الحوثی 
همچنین گفت: سیاس��ت »یک بام و دو هوا« از ویژگی های 
ائتالفی اس��ت که افغانس��تان، عراق، لیبی، سوریه و یمن را 
وی��ران ک��رد. وی افزود: بهب��ود وضع کارخانه های س��اخت 
تسلیحات در انگلیس و آمریکا و تغییر نقشه منطقه دو هدف 
این ائتالف برای ارتکاب جنایت های خود است. الحوثی با بیان 
اینکه یمن از کشور های متجاوز می خواهد توافق استکهلم را 
اجرایی کنند، افزود: کش��ور های متجاوز را مسئول هر گونه 

نتیجه مخالفت با اجرای توافق استکهلم می دانیم.
رئیس کمیت��ه عالی انقالب یمن همچنی��ن گفت: بار 
دیگر تاکید می کنیم راه حل بحران، راه حل مس��المت آمیز 
و سیاس��ی اس��ت و ادامه تجاوزگری، به نفع صلح در یمن 
نیس��ت. وزیر خارجه انگلیس در اظهارات��ی مداخله جویانه 
خواس��تار قطع روابط جنبش انص��اراهلل با جنبش حزب اهلل 
لبنان برای برقراری صلح پایدار در یمن ش��د! او که به عدن 
در جنوب یمن سفر کرده بود با این جمله که »به حوثی ها 

هش��دار داده ام در صورتی ک��ه به توافقنامه س��وئد پایبند 
نباش��ند جنگ دوباره بازخواهد گشت« به نقش انگلیس در 
جنایات��ی که ائتالف متجاوز به یمن مرتکب می ش��ود و به 
نقش لندن در قتل عام ده ها هزار یمنی و آواره سازی صد ها 

هزار یمنی دیگر و ویران کردن یمن اذعان کرد.
خبر دیگ��ر از یمن آنکه رژیم س��عودی در ادامه نقض 
مکرر آتش ب��س در »الحدیده« یم��ن مناطق مختلف این 
شهر را هدف حمالت گسترده هوایی و توپخانه ای قرار داد. 
ب��ه دنبال حمالت هوایی این رژیم به الدریهمی در الحدیده 
شماری از ش��هروندان یمنی شهید و زخمی شدند. این در 
حالی اس��ت که منطقه »کیل��و ۱6« در الحدیده نیز هدف 

حمالت توپخانه ای گسترده سعودی ها قرار گرفت.
در این میان یکی از اعض��ای »کنگره گفت وگوی ملی 
یم��ن« فاش کرد، ام��ارات یکی از فرمانده��ان داعش را از 
عراق ب��ه جنوب یمن منتق��ل کرده و دنبال س��ازماندهی 
داعش در این کش��ور اس��ت. »علی البجی��ری« از رهبران 
جن��وب یمن و عضو کنگره گفت وگوی ملی این کش��ور در 
گفت وگویی با روزنامه قطری »الش��رق« طرح امارات برای 
تقویت داعش در جنوب یمن را افش��ا و آن را تشریح کرد. 
البجیری تصریح کرد، امارات با ش��عار »مبارزه با تروریسم« 
زندان های مخفیانه در یمن ایجاد کرده و برای خالص شدن 
از معارضان خود، تهمت های ساختگی به آنها می زند سپس 

این افراد را زندانی می کند یا می ُکشد.

افشای اهداف انگلیس از جنگ یمن 


