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ادامه از صفحه اول گزارش روز

او را روي دست هايش بلند مي كند و چند دقيقه بعد 
روي تخت بيمارستان باز هم به دوربين زل مي زند. 
پزشكان وزن كوله پش��تي را از شانه هاي سنگينش 
برداشته و آستين دستش را باال مي زنند. اينجاست 
كه دنياي كودكي به سراغش مي آيد و با ديدن آمپول 

گريه كرده و فرياد مي زند: به من آمپول نزنيد. 
در يكي از ويدئوها بدن س��وخته چن��د كودك زير 
الشه اتوبوس قابل مش��اهده است. پسر ديگري كه 
صورتش را خون پوشانده تالش مي كند روي پاهاي 
خود بايس��تد اما گويا پاهايش از كمر به پايين ديگر 
فرمانبردار وي نيستند. او به آرامي خطاب به مردي 
كه كم��ي آن طرف تر در حال جدا كردن اجس��اد از 
زخمي ها است، مي گويد: پاهايم بلند نمي شوند آقا. 

سه سال حمله بي امان نظامي و حصر اقتصادي يمن 
اين كشور را در معرض بيماري هاي واگيردار متعدد و 
البته كمبود مواد غذايي، بهداشتي و دارويي قرار داده 
اس��ت. در تصاويري كه از بيمارستان شهر ضحيان 
مخابره ش��ده نيز اين نبود امكانات پزشكي مشهود 
بود و هر دو تا س��ه كودك روي يك تخت مورد مداوا 

قرار مي گرفتند. 

حماي�ت از جنايت جنگي با عن�وان »اقدام 
مشروع«

روايت مرگ در يمن به گ��زارش عادي خبري براي 
خبرنگاران بدل ش��ده با اين وجود اين بار سن پايين 
قربانيان توجه رس��انه ها را به خود جلب كرده است. 
براساس آمار رسمي، اين حمله ائتالف سعودي بيش 
از 50 كشته و 70 زخمي برجاگذاشته است. »آنتونيو 
گوترش« دبيركل س��ازمان ملل در نخستين اقدام 
خواستار انجام »تحقيقات مستقل و فوري درباره اين 
حادثه« شد و البته 24 ساعت پس از ماجرا يعني صبح 

روز جمعه، سازمان ملل با صدور بيانيه اي اعالم كرد 
هرگونه  حمله اي كه مستقيما غيرنظاميان را هدف 
قرار مي دهد، جنايت جنگي است. هرچند استفاده از 
عبارت جنايت جنگي در حالي كه عربستان سعودي 
متهم شماره يك است اندكي عجيب به نظر مي رسد 
اما ادامه بيانيه باز هم مملو از محافظه كاري است. در 
بيانيه اي كه 24 ساعت پس از كشتار كودكان در يمن 
صادر ش��ده از طرف هاي درگير خواسته شده كه به 

قوانين بين المللي احترام بگذارند البته در ادامه بيانيه 
تاكيد شده كه بيشترين قربانيان غيرنظاميان يمني 
كساني هستند كه در حمالت هوايي ائتالف عربي به 

رهبري عربستان هدف قرار گرفته اند.
در اين سوي ميدان، عربستان سعودي به عنوان رهبر 
ائتالف همچنان قيافه حق به جانب به خود گرفته و 
حمله جنگنده هاي خود به ش��مال يمن را »اقدامي 
نظامي و مشروع« خواند. او مدعي شد كه اين حمله 
در واكنش به يك حمله موش��كي به شهر »جيزان« 

واقع در عربستان س��عودي بوده است. اين در حالي 
اس��ت كه بر اس��اس قوانين جنگي حمله به مناطق 

غيرنظامي تحت هر عنوان غيرقانوني است.
اين چند دهمين بار در س��ه س��ال گذشته است كه 
عربستان س��عودي مناطق مسكوني و غيرنظامي را 
هدف حمالت خود قرار مي دهد. يك هفته قبل حمله 
جنگنده هاي ائتالف به بازار ماهي در حديديه بيش 
از 50 كشته و 170 زخمي برجا گذاشت. در جريان 

جنگ يم��ن، بيش از 10 هزار ش��هروند غيرنظامي 
كشته و بيش از 40 هزار نفر زخمي شده اند. درحال 
حاضر براساس آخرين تخمين ها قريب به 15 ميليون 
يمني در اين كش��ور گرفتار حصر اقتصادي شده و 

حتي از آب آشاميدني سالم هم محروم شده اند. 

سالح امريكايي در زمين سوخته سعودي 
برخي منابع و رسانه هاي بين المللي مساله استفاده از 
تسليحات امريكايي در حمله روز پنجشنبه ائتالف به 

كودكان يمني را مطرح كرده اند. ادعايي كه سخنگوي 
فرماندهي مركزي امريكا آن را رد مي كند. سخنگوي 
اي��ن فرمانده��ي در اين ب��اره مي گوي��د: مي توانيم 
تحقيقاتي براي مش��خص ش��دن ابعاد قضيه انجام 
دهيم اما در اين مقطع مشخص نيست كه تسليحات 
اس��تفاده ش��ما در يمن ساخته امريكا باش��د. با اين 
وجود »برني سندرز« سناتور دموكرات امريكايي در 
واكنش به اين حمله مرگبار ائتالف سعودي، بار ديگر 
از دولت امريكا خواست حمايت از حمالت به يمن را 
پايان دهد.سندرز در صفحه فيس بوك خود نوشت: 
»اياالت متحده با پشتيباني از جنگ ائتالف سعودي 
در يمن از طريق ارايه تسليحات، سوخت رساني هوايي 
و كمك به هدف يابي، در اين قس��اوت شريك است.

هيچ كس نمي تواند واقعا ادع��ا كند كه حمايت ما از 
اين جنگ واقعا مايه امنيت بيش��تر ما است. در واقع، 
خالفش درست است. اين جنگ نه تنها دارد نفرت از 
اياالت متحده را تحريك مي كند، بلكه همان طور كه 
از گزارش هاي جديد دريافته ايم، ائتالف س��عودي با 
القاعده يمن، يعني يكي از خطرناك ترين شاخه هاي 
اين گروه تروريس��تي كه هدف��ش را حمله به اياالت 
متحده اعالم كرده، معامالتي داش��ته است.« كشتار 
كودكان عموما زير 10 سال در حمله روز پنجشنبه 
جنگنده هاي ائتالف انتقادهاي بسياري را در فضاي 
مجازي نس��بت به عملك��رد دولت دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور اياالت متحده در مواجهه با عربستان 
سعودي به راه انداخت. بسياري از منتقدان تاكيد دارند 
كه دونالد ترامپ با حمايت سياسي از محمد بن سلمان 
و سكوت در برابر جنايت هاي وي در يمن از يك سو و 
ارتش و نيروهاي اطالعاتي امريكا با كمك هاي نظامي 
و اطالعاتي به نيروهاي نظامي ائتالف از سوي ديگر بر 

آتش جنگ در يمن مي دمند.

روند جنگ و آتش ب��س در غزه، براي 
سومين هفته متوالي دوباره تكرار شد، 
بار ديگر حمل��ه جنگنده هاي رژيم صهيونيس��تي 
ب��ه اهدافي در ن��وار تحت محاصره غ��زه با واكنش 
گروه هاي مقاومت مواجه شد. در حمالت آخر هفته 
گذشته رژيم صهيونيس��تي دست كم 7 فلسطيني 
از جمله يك زن حامله 23 س��اله و فرزند يك ساله 
و نيمه اش ش��هيد شدند. اس��راييلي ها همچنين با 
حمالت پهپادي به غزه، محل س��اختمان فرهنگي 
س��عيد مس��حال، اين س��اختمان را كامال با خاك 
يكس��ان كردند. در شرايطي كه س��اكنان غزه اين 
ساختمان را يك مركز فرهنگي متعلق به مصري هاي 
س��اكن نوار غزه معرفي مي كنند، ارتش اس��راييل 
مدعي ش��ده اس��ت كه يك هدف نظام��ي را نابود 
كرده اس��ت. در اين حمله دس��ت كم 4 فلسطيني 
ش��هيد و ده ها نفر ديگر مجروح ش��دند. گروه هاي 
مقاومت نوار غزه از چهارشنبه شب دست كم 300 
موش��ك و راكت به سمت اراضي اش��غالي شليك 
كرده ان��د كه بر اس��اس بيانيه ارتش اس��راييل 30 
فروند از آنها با واكنش س��امانه ضد موش��كي گنبد 
آهنين خنثي ش��ده اس��ت و بقيه موشك ها بيشتر 
در مناطق غيرمس��كوني فرود آمده اند. با اين حال 
طرف اس��راييلي ادعا مي كند ك��ه در اين حمالت 
7 نفر مجروح ش��ده اند كه حال يك��ي از آنها وخيم 
است. شهادت ايناس ابوخماش، زن 23ساله باردار 
فلسطيني همراه با فرزند شيرخواره اش در حمالت 
بامدادي رژيم صهيونيستي به غزه، خشم مردم غزه 
را در پي داش��ت. بر اس��اس گزارش الجزيره، رژيم 
صهيونيستي مستقيما با موشك آپارتمان مسكوني 
كه ايناس ابوخماش، شوهرش محمد و فرزندش در 
آن سكونت داشتند را هدف حمله قرارداد. در هنگام 
اين حمله ايناس ابوخماش كه 9ماهه باردار بود، در 
كنار فرزند شيرخوارش خوابيده بودند، شوهر او در 

اين حمله به شدت مجروح شد.
همزمان با آغاز آتش بس ميان گروه هاي فلسطيني و 
ارتش اسراييل، بعد از ظهر روز جمعه، ساكنان غزه به 
راهپيمايي هاي هفتگي خود در نزديكي نقاط تماس 
غزه با سرزمين هاي اش��غالي ادامه دادند. تظاهرات 
اين هفته با عنوان »زندگي و آزادي« برگزار مي شود. 
به گزارش مركز اطالع رساني فلسطين در تظاهرات 
هفته هاي گذشته كه از 30 مارس سال جاري آغاز 
شده است تاكنون 172 فلسطيني با شليك مستقيم 
نظاميان رژيم صهيونيس��تي به شهادت رسيده اند 
و 18ه��زار نف��ر ديگر نيز مج��روح ش��ده اند. رژيم 
صهيونيستي ارس��ال بادبادك هاي آتش زا از درون 
نوار غزه به مناطق اش��غالي را انگيزه حمالت مهلك 
هفته هاي اخي��ر خود به نواز غ��زه معرفي مي كند. 
گروه هاي مقاومت فلسطيني در واكنش به حمالت 
هوايي و موشكي اسراييل به ساكنان غزه، به سمت 
ش��هرك هاي صهيونيست نش��ين  راكت و خمپاره 
شليك مي كنند. به گزارش رسانه ها  براي اولين بار 
در چهار سال گذشته، از زمان پايان جنگ 51 روزه 
غزه، موشك هاي مقاومت تا چند 10 كيلومتري غزه 
رسيده است و شهراش��غالي بئرالسبع را در تيررس 

حمالت موشكي مقاومت فلسطين قرار داد.

جنگ و آتش بس هفتگي
حم��اس روز جمع��ه اع��الم ك��رد كه با وس��اطت 
هماهنگ كننده ويژه س��ازمان مل��ل متحد در امور 
خاورميانه و مصر، از بعد از ظهر جمعه يك آتش بس 
ميان گروه هاي مقاومت غزه و ارتش اسراييل برقرار 
خواهد ش��د. اين س��ومين بار در يك ماه گذش��ته 
اس��ت كه بعد از درگيري هاي شديد ميان ساكنان 
غزه و ارتش اس��راييل، به صورت موقت آتش بسي 
ميان دوطرف برقرار مي ش��ود. نيكوالي مالدينف، 
هماهنگ كننده ويژه س��ازمان مل��ل متحد در امور 
خاورميانه كه ق��رار بود روز پنجش��نبه براي ادامه 
گفت وگوه��ا با مقام هاي حماس به غزه س��فر كند، 

اين سفر را به دليل افزايش تنش ها در غزه لغو كرد. 
اين مقام س��ازمان ملل، مانند هفته هاي گذشته با 
صدور بيانيه اي از اس��تمرار تنش ه��ا در غزه اظهار 
نگران��ي كرد و از دو طرف خواس��ت ت��ا از آغاز يك 
جن��گ تمام عي��ار جدي��د در نواز غزه خ��ودداري 
كنند. نوار غزه در طول يك دهه گذش��ته و از زمان 
عقب نش��يني نيروهاي رژيم صهيونيس��تي از اين 
منطقه و محاصره زميني و دريايي آن، سه بار شاهد 
 جنگ ميان ارت��ش اس��راييل و گروه هاي مقاومت

 بوده است.
بر اس��اس گزارش هايي كه هفته گذش��ته منتشر 
ش��ده بود، نيكوالي مالدينف و مقام هاي مصري در 
تالش هس��تند تا براي امضاي يك توافق آتش بس 
بلندم��دت مي��ان تل آويو و حم��اس ميانجي گري 
كنند. روز پنجشنبه مالدينف قرار بود با تعدادي از 
رهبران حماس براي پيش��برد گفت وگوها در مورد 
اين توافق آتش بس بلندمدت گفت وگو كند. ارتش 
اس��راييل ادعا كرده اس��ت كه از چهارشنبه شب تا 
جمعه دس��ت كم به 150 هدف در غزه حمله كرده 
است. به گزارش رويترز، يك مقام بلندپايه حماس 
به شرط پنهان ماندن نامش به اين خبرگزاري گفته 
است: »تالش هاي مصر باعث شد تا درگيري ها ميان 
گروه هاي فلس��طيني و اسراييل، فعال متوقف شود. 
گروه هاي فلس��طيني مادامي كه اس��راييل به اين 

آتش بس پايبند باشد به آن پايبند خواهند بود.«

حمايت بي قيد و شرط واشنگتن
در ش��رايطي كه ش��ليك مس��تقيم نظاميان رژيم 
صهيونيس��تي به اين راهپيمايي هاي مسالمت آميز 
هفتگي و كش��تار ش��ركت كنندگان غيرمس��لح با 
گلوله ه��اي جنگي، به ش��دت از س��وي مقام هاي 
بين المللي محكوم ش��ده اس��ت و حمالت سنگين 
هواي��ي ارتش رژيم صهيونيس��تي ب��ه مردم تحت 
محاصره غ��زه با هدف قرار دادن مراكز غيرنظامي با 
ش��دت ادامه يافته است، اما به دليل حمايت بي قيد 

و ش��رط امريكا از اس��راييل، تاكنون س��ازمان ملل 
متحد از واكن��ش قاطع به اين كش��تار ناتوان بوده 
است. مقام هاي دولت امريكا روز پنجشنبه بار ديگر 
در اظهاراتي از عمليات اس��راييل علي��ه مردم غزه 
دفاع كردند. جيس��ون گرينبالت، فرس��تاده ويژه 
رييس جمه��ور امريكا در امور خاورميانه با انتش��ار 
پيامي در شبكه اجتماعي توييتر، حماس را مسوول 
جنايات اسراييل دانست و نوشت: »رژيم حماس بار 
ديگر ش��هرك هاي اس��راييلي را با راكت هدف قرار 
مي دهد. يك شب ديگر از رعب و پناه گرفتن مردم 
در وحشت در شرايطي كه اسراييل از خودش دفاع 
مي كند. اي��ن انتخاب رژيم حماس اس��ت. حماس 
دوباره مردمش را در شرايط وحشتناك جنگ قرار 
داده است.« رويه حمايت بي قيد و شرط از اقدامات 
رژيم صهيونيس��تي در جلس��ه س��خنگوي وزارت 
خارجه امريكا با خبرنگاران هم ادامه پيدا كرد، هتر 
نائورت در پاس��خ به خبرنگاري كه از او پرسيده بود 
چرا در شرايطي كه اس��راييل حمالت اخير را آغاز 
كرده است، حاضر به محكوم كردن حمالت اسراييل 
نيست، پاسخ داد كه در مجموع امريكا حق اسراييل 
در دفاع از خود را به رسميت مي شناسد و فقط پرتاب 
راكت و موشك از نوار غزه را محكوم مي كند. اين مقام 
امريكايي هم حماس را مسوول حمالت اسراييل به 

مردم غيرنظامي غزه دانست.

ادعاي حضور خلب�ان امارات�ي در بمباران 
مردم غزه

يك روزنامه ن��گار اس��راييلي ادعا كرده اس��ت كه 
خلبان هاي امارات متحده عربي در بمباران مردم غزه 
مشاركت مي كنند. ادي كوهن، خبرنگار اسراييلي در 
توييتي نوش��ته است كه سه هفته پيش يك خلبان 
 F-35 اماراتي كه براي آموزش هدايت جنگنده هاي
به اس��راييل اعزام شده اس��ت، در بمباران نوار غزه 
مشاركت كرده اس��ت. ژنرال ضاحي خلفان، معاون 
پليس و امنيت عمومي دبي، اين ادعا را تكذيب كرد 
و گفته است كه سه هفته پيش هيچ خلبان اماراتي 
در اسراييل حضور نداشت. اما خبرنگار اسراييلي كه 
در توييتر با ژنرال اماراتي جدل مي كرد، ضمن اشاره 
به حرف هاي او در مورد »لزوم به رسميت شناختن 
واقعيت اسراييل از سوي كشورهاي عربي« او را متهم 
كرد كه نه تنها در مورد حضور خلبان هاي اماراتي در 
اسراييل دروغ مي گويد بلكه شخصا در ترور يكي از 
رهبران حماس در دوبي، با نهادهاي امنيتي اسراييل 
همكاري كرده است. سال 2010، محمود مبحوح، 
يكي از رهب��ران حماس در هتلي در دوبي توس��ط 

ماموران رژيم صهيونيستي ترور شده بود.

قربانيان حمالت آخر هفته اسراييل به غزه زنان باردار، كودكان شيرخوار و مراكز فرهنگي بودند

آتش و آتش بس هفتگي فلسطين

سوژه روز

تاكيد بر عدم حضور نيروهاي مسلح خارجي در اين 
دريا اس��ت. البته تقريبا اين اصول در اجالس سران 
پنج كشور ساحلي در آس��تاراخان روسيه در سال 

2014 مورد موافقت قرار گرفته بود.
امضاي كنوانس��يون وضعيت درياي خزر را ش��ايد 
بتوان معامله بزرگ منطقه ناميد كه به طور طبيعي 
موافقان و مخالفان زيادي در هر كدام از كشورهاي 
س��احلي دارد. اما بحث اصلي در ايران اس��ت كه به 
گفته كارشناسان طي كنوانسيون جديد سهم ايران 
از درياي خزر به حدود 11درصد كاهش يافته است. 
 سابقه تاريخي ايران در توافقات منطقه اي نيز مزيد 
بر علت مي ش��ود كه بر نگراني افكار عمومي از اين 

توافق دامن بزند.
 نخستين پرسشي كه خبر توافق بر كنوانسيون رژيم 
حقوقي خزر براي افكار عمومي ايران ايجاد مي كند، 
سود و زيان ايران از اين توافق يا قرباني شدن حقوق 
قانوني بلندم��دت ايران براي مالحظات سياس��ي 

مقطعي است.
قبل از فروپاشي شوروي، طبق قراردادهاي 1920 
و 1940، نوعي نظام مش��اع در زمينه بهره برداري 
از اين دريا بين دو كش��ور جاري بود اما فروپاش��ي 
شوروي و افزايش همسايگان خزر از دو كشور به پنج 
كشور، همه چيز را تغيير داد و ايران هرگز نتوانست 
مدعيان جديد خزر را به پذيرفتن اصل جانش��يني 

متقاعد كند.
 در ادامه نيز تغيير ش��رايط منطقه اي و بين المللي 
ايران را در مس��اله خزر ب��ا آمي��زه اي از تنگناهاي 
 حقوق��ي ب��ا نگراني ه��اي امنيت��ي و اقتص��ادي 

روبه رو كرد.
 درنتيجه اين موضوعات و مس��ائل مربوط به درياي 
خزر در ابعاد حقوقي، سياس��ي، اقتصادي، امنيتي 
و زيس��ت محيطي قريب به س��ه دهه اس��ت كه در 
دس��توركار سياس��ت خارجي جمهوري اس��المي 
ايران ق��رار دارد و در خالل اين م��دت، دولت ايران 
تالش هايي را براي اس��تيفاي حقوق خود از حوزه 
خزر انجام داده، اما متاسفانه در اين مسير ناكامي ها 

بيش از موفقيت ها بوده است.
واقعيت اين اس��ت كه اكنون مساله خزر براي ايران 
تنها بهره گيري از منابع انرژي اين دريا در قالب رژيم 
حقوقي جديد نيست و مباحث نظامي و امنيتي اين 
دريا نيز موضوعيت بيش��تري دارد كه مبتني بر دو 
نگراني مخالفت با ورود نيروهاي خارجي به اين دريا 
و هژموني روسيه در منطقه است كه از چالش هاي 

امنيتي ايران در اين حوزه محسوب مي شوند.
 در واقع صرف نظر از اينكه سهم ايران به واقع از خزر 
به چه ميزان اس��ت، موضوع مهم تر كه ايران بر آن 
تاكيد دارد اين است كه در اين حوزه با چه مخاطرات 

امنيتي روبه رو است.
بر اين اس��اس از يك زاويه نگاه امنيتي كوتاه مدت 
گفته مي ش��ود بايد پذيرفت اكن��ون ديگر نه زمان 
پذيرفتن ريس��ك هاي فقدان رژيم قانوني اس��ت و 
نه زمان تعيين منافع براس��اس زور است. شرايط نه 
تنها براي منطقه، بلكه براي ايران بسيار متفاوت از 

دهه هاي قبل است.
 فقدان رژيم حقوقي در درياي خزر در دهه هاي قبل 
بي��ش از همه به زيان ايران ب��وده و باتوجه به تداوم 
شرايط خاص ايران زير سايه رويكرد امنيتي جهاني 
به مساله هسته اي ايران، تداوم فقدان رژيم حقوقي 
مي تواند ايران را بيش��تر از زم��ان متضرر كند. اين 
نگراني ها و برخي مس��ائل ديگر در شرايطي مطرح 
مي ش��ود كه به زعم عمومي منطق��ه و حتي جهان، 
دستخوش تحوالتي سريع و اثرگذار در سطح روابط 

بين المللي است.
به عب��ارت ديگ��ر بايد پذيرف��ت به دليل ش��رايط 
جغرافيايي- اشتباهات تاريخي و كمبود ظرفيت هاي 
داخلي، شرايط تحريم و پيشرفت كشورهاي منطقه 
به دليل برخ��ورداري از همكاري ه��اي بين المللي، 
تداوم شرايط بي قانوني در خزر منافع ايران را بيشتر 

تهديد مي كند.
 به ويژه اينكه براساس كنوانسيون حاضر، همچنان 
بحث ميزان سهم ايران از دريا هنوز مشخص نيست و 
در اين زمينه توافق نهايي منوط به مذاكرات پيچيده 
با همس��ايگان مرزي ايران، جمهوري آذربايجان و 

تركمنستان است.
اما طي كنوانس��يون جديد چالش امنيتي ايران در 
منطقه تا حدي حل خواهد ش��د، زيرا درياچه خزر 
داراي نقش بسزايي در جريان تحوالت جهاني است 
و در بس��ياري از محاسبات اس��تراتژيك قدرت ها 
جايگاه ويژه دارد و كش��يدن ش��دن شركاي غربي 
برخي كشورهاي حاشيه خزر به اين درياچه از جمله 

پيامدهاي اين شاخصه منطقه است.
 حال با توجه به نزديك ش��دن كش��ورهاي ساحلي 
ب��ه نوعي تواف��ق در چارچ��وب كنوانس��يون رژيم 
حقوقي خ��زر و احتم��ال به تصويب رس��يدن اين 
كنوانس��يون -ب��ه احتمال ف��راوان- زمين��ه براي 
گفت وگوه��اي امنيتي بي��ن كش��ورهاي واقع در 
س��احل خزر در جه��ت رس��يدن به س��ازوكاري 
 در مورد نظ��ام امنيتي حاك��م بر اين دري��ا فراهم

 خواهد شد.
اما از يك دي��دگاه ديگر ني��ز نگراني آن دس��ته از 
كارشناس��ان كه مخالف رويكرد سياسي به مساله 
خزر هستند و بر تالش براي استيفاي حقوق قانوني 
ايران در خزر، در س��ايه حل و فصل مساله هسته اي 
ايران تاكيد دارند، قابل توجه اس��ت. چنانچه گفته 
مي ش��ود از س��ويي نه تنها زمان، زمان تعيين رژيم 
حقوقي خزر نيست، بلكه مس��اله حضور بيگانگان 
در خزر بيش از اينكه مس��اله ايران باش��د مس��اله 

روسيه است.
در واق��ع در س��ايه اي��ن تواف��ق ي��ا ع��دم توافق، 
روس��يه به دليل مالحظات امنيتي ش��ديد خود با 
هر ن��وع همكاري همس��ايگان خزر ب��ا قدرت هاي 
 خارجي ك��ه امني��ت خ��زر را به هم زنن��د، مقابله

خواهد كرد.

جنگ هر جنايتي را توجيه مي كند خاصه زماني كه 
پاي عربستان سعودي به عنوان جنايتكار جنگي در 
ميان باش��د. عربستان سعودي در سايه قراردادهاي 
نظام��ي كالن با اي��االت متحده و بريتاني��ا، يمن را 
به آزمايش��گاه تجهيزات نظامي خ��ود بدل كرده و 
همزمان رسانه هاي بين المللي نيز ترجيح مي دهند 
تا حد امكان از انع��كاس واقع بينانه حوادث در يمن 
فاصله بگيرند كه نمون��ه آن را مي توان دركلمات به 
كار برده شده در تيترهاي رسانه هايي چون سي ان ان 
و گاردين در نخس��تين ساعات جنايت عربستان در 
كشتار كودكان شهر ضحيان ديد. هر دو اين رسانه ها 
ترجيح دادند از كلمه »مردن« به جاي »كشته شدن« 
در تيتر خبر استفاده كنند تا نشان دهند كه دالرهاي 
س��عودي هنوز كارايي خود را ب��راي جابه جايي مرز 

انتقادهاي حقوق بشري از دست نداده است. 

اردوي مرگ 
صبح پنجش��نبه 9 آگوست س��ال 2018 ميالدي، 
ساكنان شهر »ضحيان« استان صعده درحال تردد 
در مركز بازار هس��تند. زندگي بي رم��ق اما پراميد 
در يمن س��ه س��ال پس از حمله ائتالف به رهبري 
عربستان همچنان در ترس ادامه دارد. گرماي تموز 
در حال تحميل خود به كوچه هاي باريك مركز بازار 
ضحيان است كه ناگهان صداي مهيب حمله نظامي، 
شهروندان غيرنظامي را به گوشه اي پرتاب مي كند. 
با فرونشستن گرد و خاك ناشي از انفجار، اتوبوس در 
حال س��وختن خودنمايي مي كند. فريادهاي مردم 

واضح تر مي شود: كودكان مي سوزند. 
تازه ترين قرباني ماجراجويي س��عودي، اتوبوس��ي 
حام��ل بيش از 50 كودك زير 10 س��ال بود.با زبانه 
كشيدن ش��عله هاي سرخ از شيش��ه هاي اتوبوس، 
ع��ده اي آب بر آتش مي ريزند و عده اي خود را به دل 
آتش مي س��پارند تا كودكان زنده اما نيمه سوخته را 
بيرون بكشند. تنها در چند دقيقه اتوبوس به الشه اي 
از آهن بدل مي ش��ود و اجساد قربانيان يك به يك از 
آن بيرون كش��يده مي ش��ود. در فاصله چند متري، 
بدن كودكان آس��فالت خيابان را سنگفرش كرده و 
بوي گوشت سوخته با رنگ سرخ خون فضا را اشغال 
كرده اس��ت.كودكي كه از جنايت جان س��الم به در 
برده به س��ختي از جا برمي خيزد اما هنوز در شوك 
است.ش��دت انفجار لباس هايش را پاره كرده اما وي 
با دستان كوچك خونين تالش مي كند گرد از لباس 
پاك كند. چش��مش به بدن بي حركت دوستش در 
چند متري اتوبوس مي افتد و خود را به او مي رساند. 
به سختي تن پس��ر جوان را برمي گرداند اما صورت 
غرق در خون نشان از مرگ دارد. دوربين هاي معدود 
خبرنگاران حاضر در صحنه به كار افتاده و تصاوير را 
در سطح جهاني مخابره مي كند. بيشترين تصويرها 
مقابل درب ورودي بيمارس��تان اصلي شهر و داخل 

آن را نشان مي دهد. 
يك وانت با س��رعت زياد مقابل بيمارس��تان توقف 
مي كند. پش��ت وانت با اجس��اد س��وخته و خونين 
كودكان پوشانده شده اس��ت. مردي درب صندلي 
عقب وانت را باز مي كند. كودكي 8 س��اله پيش��اني 
خود را به پشت صندلي شاگرد تكيه داده، كوله پشتي 
آبي مخصوص يونيس��ف ب��ر پش��ت دارد. نيمكره 
راست صورتش را خون پوشانده و دستان كوچكش 
بي نصي��ب از رد آتش نمانده. هنگام پياده ش��دن با 
بهتي عجيب در چشمانش به دوربين زل زده، نه گريه 
مي كند، نه آه مي كشد و نه توان راه رفتن دارد. مردي 

 معامله بزرگ خزر
به سود يا زيان ايران؟

محمد، مي خواهد به خانه بازگردد 
بدون دوچرخه

بدون پيراهن تازه 
او مي خواهد به نيمكت مدرسه برگردد

و دستور زبان بخواند…
پدر!

مرا به خانه ببر... )برشي از شعر محمود درويش( 

برش

 سازمان ملل، عربستان سعودي  را
به جنايت جنگي متهم كرد

قصاب كودكان 

بهرام قاس�مي، س�خنگوي وزارت امور خارجه جناي�ت جديد ائتالف 
سعودي - اماراتي در هدف قرار دادن اتوبوس حامل كودكان دانش آموز 
يمني در شهر ضيحان استان صعده كه منجر به كشته و زخمي شدن ده ها 
نفر از اطفال بي گناه شد را به شدت محكوم كرد. وي ضمن ابراز همدردي با 
بازماندگان قربانيان اين جنايت جنگي از مجامع بين المللي و حقوق بشري 
خواست به هر طريق ممكن مانع استمرار اين جنايات از سوي كشورهاي 

مهاجم به يمن شوند.قاسمي تاكيد كرد كه تشديد بمباران مناطق مسكوني و اهداف غيرنظامي 
نشان از شكس�ت هاي پي درپي نيروهاي ائتالف در جبهه هاي جنگي داشته و با ابراز تاسف از 
استمرار حمايت تسليحاتي برخي كشورهاي مدعي حقوق بشر از عربستان و امارات، افزود: 

آنان شريك در اين جنايات جنگي بوده و بايد پاسخگو باشند.

شركاي سعودي پاسخگو باشند

سارا معصومي

شهاب شهسواري
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