
t oseei r ani . i r
جهان4

شلیک موشک های ایران 
به البوکمال برای مبارزه با 

تروریسم است
ولید المعلم معاون نخســت وزیــر و وزیر 
خارجه سوریه با ستودن حمله موشکی ایران 
به البوکمال و اعالم اینکه این موشــک ها در 
راستای مبارزه با تروریسم شلیک شده است، 
گفت: همکاری با جمهوری اسالمی قانونی و در 

چارچوب حاکمیت ملی سوریه است.
وی روز ســه شــنبه در مصاحبه با شبکه 
المیادین بــا اعالم این مطلب افزود : ســوریه 
دیگر محور بحث های بین  المللی نیست و این 
کشــور آخرین فصل مبارزه با تروریسم را رقم 

خواهد زد. 
وزیر خارجه سوریه ادامه داد: آخرین فصل 
جنگ سوریه شــامل آزادسازی ادلب و شمال 

شرق حلب از منبج تا شرق فرات می شود. 
المعلم اضافه کرد: همه طرف ها اطمینان 
دارند که ســوریه آخریــن فصل مبــارزه با 

تروریسم را نیز به پایان خواهد رساند. 
وی تصریح کرد: هدف از تجــاوز 4 گانه به 
الذقیه، طوالنی کردن مدت بحران اســت تا 
اســرائیل فرصت هضم پیــروزی های ارتش 

سوریه با کمک همپیمانانش را بیابد.
این مقام ســوری ادامه داد: هدف، طوالنی 
کردن بحران در ســوریه اســت تا اســرائیل 
پیروزی هــای ارتش ســوریه را هضــم کند؛ 
پیــروزی هایی کــه ارتش ســوریه با کمک 
همپیمانان و با آزادســازی بیش از 90 درصد 
سرزمین های سوری محقق کرد. وی با اشاره 
به توان موشکی سوریه تاکید کرد : سامانه های 
دفاعی ســوریه تاکنون موفقیت شــده اند با 
موشک های اسرائیلی مقابله و دو سوم آنها را 
سرنگون کنند.  این مقام وزارت خارجه سوریه 
ابراز اطمینان کرد که سوریه توانایی محافظت 
از حریم هوای خود را در مقابل تجاوزهای رژیم 

صهیونیستی و دیگران دارد. 
المعلم درباره سامانه های اس 300 تحویلی 
از سوی روسیه به ســوریه نیز گفت: سوریه بر 
اساس تاکیدات طرف روسی اطمینان دارد که 
آسمان این کشور با این سامانه ها محافظت و 
امن خواهد بود.  بر اساس ارزیابی های نظامی، 
دستیابی ارتش سوریه به سامانه های روسی 
با قدرت باالی آن، مانــع ورود جنگنده های 

اسرائیل به آسمان این کشور می شود. 
    

آژانس بین المللی انرژی اتمی 
درخواست نتانیاهو را رد کرد

بــه رغــم خواســت بنیامیــن نتانیاهو 
نخســت وزیر رژیم صهیونیســتی از آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای بازرســی مجدد 
برنامه هسته ای ایران، این آژانس در بیانیه ای 

این درخواست را رد کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، تارنمــای روزنامه 
صهیونیستی جروزالم پســت روز سه شنبه با 
درج این خبر افزود: آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز ســه شــنبه در بیانیه ای اعالم کرد 
که آنها از تمام اطالعات مربوط در دســترس 
اســتفاده می کنند و اطالعــات دارای ارزش 
اسمی را در نظر نمی گیرند.  در این بیانیه آمده 
اســت: »تمام اطالعات به دست آمده از جمله 
از اشخاص ثالث، مورد بررسی دقیق است و با 
دیگر اطالعات در دسترس ارزیابی می شود تا 
به یک ارزیابی مستقل مبتنی بر تخصص خود 
آژانس برسیم.  این روش آژانس نیست که به 
صورت علنی مسائل مربوط به چنین اطالعاتی 

را مطرح کند.«
در ایــن بیانیــه همچنین اعالم شــد که 
»براساس توافق جامع پادمان )CSA( که با 
ایران منعقد شــده و پروتکل الحاقی که ایران 
موقتا اجرا می کند، فعالیت های رســیدگی 
آژانس در ایران صورت می گیرد. بعالوه، آژانس 
بازبینی و رسیدگی به تعهدات هسته ای ایران 
را نیز طبق برنامه جامع اقدام مشــترک انجام 
می دهد.« نتانیاهو پنجشــنبه گذشــته در 
نشست مجمع عمومی ســازمان ملل مدعی 
شــد که ایران یک انبار هســته ای در منطقه 
»تورقوزآباد« در جنوب تهران دارد که آن را از 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مخفی 

نگه داشته است.
وی گفت که ایران از این انبار برای ذخیره 
تجهیــزات و مواد اتمــی برنامه هســته ای 
مخفی خود استفاده می کند و 300 تن از این 
تجهیــزات و مواد در این انبــار وجود دارد که 
15 کیلوگرم از آن خارج شــده است. آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 30 اوت 
)8 شهریور( در تازه ترین گزارش خود تایید کرد 
که ایران به تعهدات خــود در چارچوب توافق 

هسته ای سال 2015 پایبند است.
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بادیه نشــینان فلســطینی که 
در روســتای خان االحمــر زندگی 
می کنند ســال ها در برابر دســتور 
تخریــب ناعادالنه رژیم اســرائیل 
مقاومت کرده اند تا رویای تشــکیل 
حکومت مستقل فلسطینی را زنده 
نگاه دارند. در ماه هــای اخیر رژیم 
صهیونیستی فشــارهای زیادی را 
به مردم این روستا وارد کرده است 
اما کودکان فلسطینی همچنان به 
مدرســه می روند تا نشان دهند زیر 

فشارها خم نخواهند شد. 
صبــح روز دوشــنبه آخریــن 

تــم تخلیــه روســتای  ولتیما ا
خان االحمر، در چنــد کیلومتری 
شرق بیت المقدس به سر رسید و به 
نظر می رسد که آنها باید این منطقه 
را تخلیه کنند. آخریــن اولتیماتم 
یکشــنبه هفته پیش و پــس از آن 
اعالم شــد که دادگاه عالی اسرائیل 
پس از فشــار دولت صهیونســتی 
درخواست مردم خان االحمر برای 
لغو دستور تخریب روستا را رد کرد. 
نظامیان اسرائیلی اعالم کرده  بودند 
که فلسطینی ها تنها تا روز اول اکتبر، 
دو روز پیش، فرصت دارند تا روستا را 

تخلیه کنند. 
ایــن روســتا قدمــت زیادی 

ندارد. اوایل دهــه 50 میالدی بود 
کــه اعضــای قبیله عشایرنشــین 
فلســطینی پس از رانده شــدن از 
صحرای نگب، به خان االحمر کوچ 
کردند. این روســتا پس از اشــغال 
کرانــه باختری در جنــگ 1967، 
از طــرف دولت اســرائیل به عنوان 
منطقه مسکونی به رسمیت شناخته 
نشــد. اما اوضاع پس از سال 2009 
تغییــر کرد و مــردم روســتا از آن 
زمان در برابر تهدیدها و تالش های 
اســرائیل بــرای تخریب روســتا 

مقاومت می کنند. 
این روستا خانه 180 فلسطینی 
اســت و از گذشــته چــه در کرانه 

باختــری و چه در ســرزمین های 
اشغالی غرب فلسطین به عنوان نماد 
مردم بادیه نشین فلسطینی به شمار 
می رفته است. عالوه بر این روستای 
خان االحمر، تجسمی از چشم انداز 
صلح بلندمدت یهودیان و مسلمانان 
و راه حل توافق دو کشــوری است. 
چشــم اندازی که همواره از طرف 
اتحادیه اروپا حمایت شــده است. 
در ماه هــای اخیــر کشــورهایی 
همچون انگلســتان، فرانسه، آلمان 
ایتالیا و اســپانیا بار دیگر از اسرائیل 
خواســته اند کــه از تخریــب این 
روســتا خودداری کند و هشــدار 
داده انــد که چنیــن حرکتی، امید 

 به دســتیابی به راه حل دوطرفه را 
از بین خواهد برد. 

در حالــی کــه ضرب العجــل 
اشــغال گران صهیونیستی به پایان 
خود رسیده اســت، جهانیان بیش 
از پیش نگران سرنوشــت مردم این 
روســتا و بخصوص مدرسه معروف 
آن هســتند. مدرســه خان االحمر 
که به »مدرســه تایــری« معروف 
اســت بــا اســتفاده از 2000 تایر 
تومبیــل ملبــس بــه کاه گل   ا

ساخته شده است. 
اما با وجــود تمامــی تهدیدها، 
آموزش و تحصیل در این مدرســه 
همچنان ادامه دارد و روســتاییان 
با وجود فشــارهای موجود، حتی تا 
آخرین روز دست از زندگی روزمره 
خود برنمی دارنــد و با امید کودکان 

خود را به مدرسه می فرستند. 
کیکــه کیرزنبــام، عــکاس-

خبرنگاری که در دهــه اخیر بارها 
از خان االحمر گــزارش تهیه کرده 
اســت، در روزهای گذشــته نیز به 
فلســطین رفته و »مدرسه تایری« 
 را به عنوان ســوژه خــود انتخاب 

کرده است. 
او در مــورد مدرســه و روحیه 
دانش آمــوزان می گویــد: »ایــن 
کــودکان به خوبی از شــرایط آگاه 
هستند، بعضی از آنها به من گفته اند: 
»آنها )اســرائیلی ها( قصد تخریب 
مدرســه را دارند و ارتش به زودی 
به اینجــا خواهد آمــد. در روزهای 
اخیر فعاالن بین المللی بســیاری 
به اینجــا آمده انــد و در کنار مردم 
در حیاط مدرســه جمع شــده اند، 
جایی که بچه ها پیشتر فوتبال بازی 

می کردند.« وی در ادامه گفت: »اما 
نکته عجیب این است که به محض 
ورود به مدرســه همه  چیز بســیار 
عادی دنبال می شود. وقتی کالس ها 
شروع می شــود همه طوری رفتار 
می کنند که انگار هیچ اتفاق خاصی 

نیافتاده است. 
من پس از 10 سال سفر به اینجا 
حس می کنم که مردم این فشارها 
را همیشــگی می دانند و امیدوارند 
که بتوانند از دادگاه مهلت بیشتری 
بگیرند. اما این در حالی است که به 
نظر می رسد این بار اسرائیل کار خود 
را خواهد کرد؛ اما در مدرسه روحیه 

متفاوتی در جریان است. 
آنها حــس می کنند کــه ادامه 
زندگی در روســتا میســر است و 
تا هنگامــی که نظامیان روســتا را 
تخریــب نکنند به تحصیــل ادامه 
می دهند. ما قصد توقف و تســلیم 

نداریم.
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روزنامه انگلیســی گاردین در گزارشی با 
اشــاره به افزایش ابعاد بحران یمن، از انجام 
اقداماتــی در کنگــره آمریکا خبــر داد که 
می تواند منجر به قطع کمک های بین المللی 
به ائتالف عربستان سعودی و فروکش کردن 

آتش جنگ شود.
جنگ یمــن بــه یکــی از پیچیده ترین 
جنگ های عصر حاضر بدل شــده اســت؛ 
به گونه ای که این احســاس تلویحا منتقل 
میشــود که جنگ تا ابد ادامه داشته باشد؛ 
جنگی که بیش از سه سال به طول انجامیده 
و تا حدی پیش رفته است که به زعم سازمان 
ملل متحــد و آژانس های امداد رســانی به 
بزرگ ترین فاجعه بشــری جهان بدل شده 
اســت، جنگی که 16 هزار و 700 شهروند 
کشته یا زخمی در پی داشــته است و بیش 
از 8 میلیون و 400 هزار نفر با قحطی دست 
و پنجه نرم می کنند و ملتی از هم پاشــیده 
و اقتصاد کشــوری به فنا رفته است. کشتار 
کودکانی که با موشک از بین رفته اند یا خانه ها 
و مدرسه هایشان با خمپاره روی سرشان آوار 
شده است یا آنکه دچار قحطی و سوءتغذیه 
شده اند، جنگ یمن را برجسته تر کرده است.

آخرین گزارش درگیری های مسلحانه و 
کودکان ســازمان ملل متحد نشان می دهد 
که هــزار و 316 کودک در ســال 2017 در 
جنگ یمن کشته یا معلول شده اند که نیمی 
از آنها در حمالت هوایی ائتالف سعودی مورد 
حمایت غرب و نیمی دیگر در دست حوثی ها 

دچار فجایع شده اند.
یــن وجــود، عجیب تریــن و  بــا ا
ناامید کننده تریــن موضــوع در مورد یمن، 
رفتار غیر مســئوالنه کشــورهایی است که 
ظاهرا در مــورد این جنگ اظهــار نگرانی 

می کنند. 
بــه نوشــته گاردیــن، از ســال 2015 
کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده 
عربی،  ایران،  ایاالت متحده آمریکا و انگلیس 

در این جنگ دخالت داشته اند،  اما این حضور 
نه تنها به کاهش تنش ها منجر نشــده، بلکه 
به شعله ور شدن آتش جنگ انجامیده است.

در مذاکرات مختصری که هفته گذشته 
بین سران کشورهای جهان در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در مورد یمن انجام شد، 
مشــخص بود که قرار اســت کشمکش ها 
در یمن اوضاع وخیم تری داشــته باشــد و 
دورنمایی برای کاهــش تنش ها قابل رویت 

نیست.
آغازفصلخونباریمن
باشکستنشستژنو

بر اســاس اعالم کمیته نجات بین الملل 
)IRC( ماه آگوســت )مرداد ماه 1397( با 
نزدیک به 500 کشته در 9 روز، خونبارترین 
ماه ســال جاری میالدی در یمن بوده است. 
تنها در چهار ماه اخیر تعداد شهروندان کشته 
شده در جنگ یمن 164 درصد افزایش یافته 
است و انتظار می رود با خصمانه تر شدن رفتار 
ائتالف سعودی و تشــدید حمالت به شهر 
بندری حدیده این آمار باز هم افزایش یابد. از 
سال 2015 در مجموع 18 هزار حمله هوایی 
از سوی ائتالف سعودی علیه یمن انجام شده 
است که یک ســوم آن اهداف غیر نظامی را 

مورد اصابت قرار داده اند.
دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه ســابق 
بریتانیــا و رئیس کمیته نجــات بین الملل، 
ماه گذشــته در بازدید از یمن گفت: جامعه 
بین الملل باید برای رسیدگی به اوضاع یمن 
از خواب بیدار شود. در حالی که 22 میلیون 
شهروند نیاز به امدادرسانی دارند و 68 درصد 
جمعیت این کشور دسترســی به نیازهای 
اساسی ســالمت ندارند و نیمی از جمعیت 
حتی دسترسی به آب تمیز ندارند، همچنان 
نشانه های قوی وجود دارد که اوضاع بدتر از 

این می شود.
میلبند معتقد است که این جنگ برنده ای 
ندارد و درخواست او برای آتش بس فوری از 
ســوی دیگر آژانس های حقوق بشــری نیز 

مورد تأکید قرار گرفته است.

دیوید بیســلی، مدیر برنامه جهانی غذا 
)WFP(، هفته گذشــته گفــت:  فاجعه ای 
در یمن در حال وقوع اســت و من هیچ بارقه 
امیدی برای پایان ایــن فاجعه نمی بینم. به 
گفته وی دسترســی به آژانس هــای امداد 
رسانی برای مردم یمن یک مساله حاد است 
و از نظر او حوثی ها مسئول از بین بردن همه 
قوانین قابــل تصور حقوق بشــری از جمله 

قوانین ارسال غذا هستند.
در گزارشــی که از ســوی گروه بحران 
بین الملــل منتشــر شــده اســت، پیتــر 
سالیسبری، مشاور یمن، هشــدار داده که 
شکســت مذاکرات صلح ژنو که ابتدای ماه 
جاری میالدی از ســوی سازمان ملل متحد 
برگزار شــده بود، می تواند فصل جدیدی از 
جنگ خونین در یمن را رقم بزند. سالیسبری 
نوشــت: یک تراژدی قابل اجتناب که حاال 
اجتناب ناپذیر شــده اســت، در نتیجه عدم 
اقدام سریع و موثر اعضای شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد به ویژه ایاالت متحده 

آمریکا در حال وقوع است.
بر اساس گزارش گاردین، امیدهایی که 
انتظار می رفت عربســتان سعودی و امارات 
متحده عربی کــه هم اکنون حمالت نظامی 
خود را تشــدید کرده اند، به طور داوطلبانه 
عقب نشینی کنند،  از بین رفته است. از طرفی 
هیچ نشانه ای از کوتاه آمدن ایران که عقیده 
دارد هم اکنون دســت باال را در جنگ دارد 
و یمن را یک رزمــگاه منطقه ای برای مقابله 
با پادشاهی حکومت ســنی عرب در منطقه 
می بیند، دیده نمی شــود. همچنین ادعای 
ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر 
اینکه تهران عامل غارت و کشتار در سوریه و 
یمن است و نیز حمایات او از رهبران سعودی 

حاکی از تشدید تنازعات است.
از آن طرف بریتانیای مغموم از برگزیت، 
که در سیاست داخلی مورد انتقادات سنگین 
به دلیل حمایت نظامی و دســت داشتن در 
حمالت هوایی و فروش ســالح به عربستان 
سعودی اســت، نیز به نظر نمی رسد اقدامی 

برای بحران انجام دهد. فرانســه،  عضو دیگر 
دائم شــورای امنیت ســازمان ملل متحد 
که همچــون انگلیس به دلیــل حمایت از 
ائتالف ســعودی و فروش ســودآور سالح 
به آنها در خطر قــراردارد، نیــز اهمیتی به 
بحران نمی دهد. آمریکا، بریتانیا و فرانســه 
هر ســه نیروی ویژه زمینی خــود را به این 
جنگ فرســتاده اند و در عملیــات به ظاهر 
ضد تروریســم علیه اســالمگرایان افراطی 
حضور دارند و امیدی به آنها نیست که از این 

جنگ دست بکشند.
امیدیبهآمریکامیرود؟

همه ایــن عوامل موجب می شــوند که 
تنها یــک کورســوی امید برای مــردم در 
رنج یمن باقــی بماند. هفته گذشــته بیش 
از 50 عضو مجلــس نماینــدگان آمریکا از 
راهــکار دوطرفه صلــح حمایــت کردند و 
 خواســتار قوانینی همچون قانــون قدرت 
جنگ 1973 شــدند؛ قانونــی که در جنگ 
جهانی دوم در مجلس نمایندگان آمریکا برای 
افزایش قدرت رئیــس جمهوری به تصویب 
رسید تا قوی تر در جنگ حاضر شود.اعضای 
کنگره همچنین اعالم کردنــد که مجلس 
آمریکا هیچ وقت اجازه ای بــرای حمایت از 
ائتالف ســعودی در یمن صادر نکرده است 
و از ترامپ خواســتند که فورا همه نیروهای 

نظامی را از یمن خارج کند.
این اقدام کنگــره آمریکا حــاال در گرو 
مجلس ســنای این کشور اســت، جایی که 

باب منندز، سناتور دموکرات کمیته روابط 
خارجی سنا چندی پیش از فروش 2 میلیارد 
دالر ســالح به عربستان ســعودی و امارات 

متحده عربی جلوگیری کرد.
روخانا، نماینده دموکــرات حامی طرح 
مجلس نماینــدگان در ایــن رابطه گفت: 
تخریب و بیماری گسترده حاصل بزرگترین 
بحران بشری جهان در یمن است. هواپیماها 
با سوخت آمریکایی بمب های آمریکایی را بر 
ســر مردم بی گناه می ریزند. انتظار می رود 
رأی گیری برای این طــرح در انتخابات ماه 

نوامبر )آبان ماه 1397( انجام شود.
احتماال دولت ترامپ با این ادعا که دخالت 
نظامی و حضور مستشاری این کشور در یمن، 
تعداد کشته های شهروندان را کاهش داده 
است، شــدیدا با این طرح مخالفت می کند؛ 
اما واکنش جامعه آمریکا نسبت به جنایاتی 
همچون حمله هوایی ماه گذشته به اتوبوس 
مدرسه که منجر به کشته شدن ده ها کودک 
یمنی شد، شدید است. جنایاتی که می تواند 
دولت و ســربازان آمریکا را متهم به جنایات 

جنگی کند.
جیم مک گاورن، نماینده دموکرات آمریکا 
در رابطه با این جنایات گفت: ائتالف عربستان 
جنگ را به مرحله ای رسانده که می توان آن را 
جنایت علیه بشریت نامید. آمریکا باید پیامی 
صریح و شــفاف به عربستان سعودی ارسال 
کند. اقدامات آنها برای جامعه بین الملل قابل 

پذیرش و تحمل نیست.

بارقههایامیدازکنگرهآمریکا

کسی صدای یمن را می شنود؟
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