آمریکا برای انتخابات عراق
برنامه دارد

یک جریان سیاسی در عراق از حضور نیروهای
آمریکایی در مناطق سنینشین و احتمال دستکاری
و نفوذ در انتخابات پارلمانی عراق توسط این نیروها،
ابراز نگرانی کرد.
«نعی م العبودی» سخنگوی حزب «عصائب اهلالحق»
عراق گفتــه که باقی ماندن نیروهای آمریکایی در مناطق
سنینشین عراق ،در آستانه انتخابات سراسری این کشور،
نگرانکننده است.آمریکاییها عالوه بر سفارتخانه عریض و
چهارشنبه  ۲۳اسفند ۱۳۹6

پروژه «تروریستهای تکفیری» در سوریه
جان  350هزار نفر را گرفته است

طویلی که در بغداد دارند ،در استانهای شمالی و غربی عراق
نیز نیرو دارند .شمار دقیق این نیروها مشخص نیست .یک
منبع امنیتی عراق اعالم کرد ،نیروهای آمریکایی در حال
بازسازی پایگاه نظامی خود در موصل هستند .این بزرگترین
پایگاه آمریکا در عراق است.به گزارش فارس ،العبودی گفت:
استقرار آمریکاییها در مناطق سنینشین ،در شرایطی که
به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی کشور نزدیک میشویم،
بسیار نگرانکننده است.

 ۲۵جمادیالثانی 143۹

 ۱۴مارس 201۸

ژنرال صهیونیست هشدار داد

موشکهای گراد حزباهلل
در کمین اسرائیل

ژنرال عالیرتبه رژیم صهیونیستی میگوید موشکهای گراد حزباهلل
در کمین «اســرائیل» هســتند و این چیزی است که سرویس امنیتی
«اسرائیل» از آن بیم دارد.
مقامات نظامی و امنیتی رژیم صهیونیســتی بــاز هم نگرانی و ترس خود از
موشــکهای حزباهلل را به زبان آورده و اعتراف کردند« ،هیچ نقطه اسرائیل» از
تیررس موشــکهای مقاومت در امان نیست .ژنرال عالی رتبه صهیونیست که با
توگو کرده در این باره گفته« ،موشکهای گراد
پایگاه خبری عبری زبان «واال» گف 
حزباهلل تا عمق  40کیلومتری شمال و جنوب پیش خواهد رفت و این چیزی است
که ســرویس امنیتی اسرائیل از آن بیم دارد ....قطر این موشکها  ۱۲۲میلیمتر
اســت و قابلیت حمل کالهکهای انفجاری به وزن شش کیلو و نیم را دارد ».به
گفته این ژنرال که نامش فاش نشده ،موشکهای  ۵۰۰تنی «برکان» با برد فقط
چند کیلومتر و قابلیت حمل کالهکهای انفجاری نیز موجب نگرانی اسرائیل است.
به گزارش تسنیم به نقل از رای الیوم ،این ژنرال صهیونیست همچنین یادآور
شــد که جنبشهای حزباهلل و حماس و سایر گروهها در غزه و شبهجزیره سینا
مقادیر زیادی موشک در اختیار دارند.
این اظهارات در حالی مطرح میشــود که «آویگــدور لیبرمن» وزیر جنگ
این رژیم اخیرا اذعان کرده بود از زمان جنگ  ۱۹۶۷اســرائیل در هیچ جنگی با
عربها پیروز نشده است.
از سوی دیگر برخی رسانههای صهیونیست نیز تاکید کردند که جبهه داخلی
این رژیم تحمل  4000موشــکی را که حزباهلل در روز اول جنگ شلیک خواهد
کرد ،ندارد و جنگ آینده با گذشته کامال متفاوت خواهد بود و «قلب اسرائیل با
وجود برتری نظامی به میدان نبرد تمام عیار تبدیل خواهد شد».

رامی حمداهلل
نخستوزیر دولت وفاق ملی فلسطین
از یک سوءقصد جان سالم به در برد

تیراندازی و انفجار بمب در مسیر هیئت تشکیالت خودگردان فلسطین
به نوار غزه منجر به زخمی شدن  7نفر شد« .رامی حمداهلل» ،نخستوزیر
دولت وفاق ملی فلسطین از این سوءقصد ،جان سالم به در برد.
طبق گزارشهای رســیده ،این انفجــار کاروان خودروهای«رامیحمداهلل»،
نخســتوزیر دولت وفاق ملی فلسطین و «ماجد فرج» ،رئیساطالعات فلسطین
را در زمان ورودشان به باریکه غزه (نزدیک گذرگاه بیت حانون) هدف قرار داد.
به گزارش خبرگزاری قدس ،عامالن این حمله ۳ ،خودروی بمبگذاری شده
را منفجر و به ســمت محافظان آنها نیز تیراندازی کردند .به دنبال این انفجار 7
نفر دچار آسیب دیدگی سطحی شدند ،اما رامی حمداهلل و ماجد فرج از این حمله
جان سالم به در بردند .منابع فلسطینی از آغاز تحقیقات وزارت کشور غزه درباره
این انفجار خبر دادهاند با این وجود «محمود عباس» رئیستشکیالت خودگردان
فلسطین ،حماس را مسئول این انفجار اعالم کرد!
یک منبع در دولت وفاق ملی فلسطین گفته ،هدف رامی حمداهلل در سفر به
توگوی جدی درباره اجرای
غزه دیــدار با برخی از رهبران جنبش حماس و گف 
پرونده آشــتی ملی و شــرایط و اوضاع بحرانی باریکه غزه بود .هیئتی از مقامات
سازمان اطالعات عمومی مصر برای پیگیری توافقنامه آشتی ملی و سازوکارهای
اجرای این توافقنامه در منطقه تحت محاصره باریکه غزه ،از دو هفته پیش وارد
این منطقه شده است.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته اما صهیونیستها
بارها از تریبونهای رسمی اعالم کردهاند ،قصد ترور رهبران مقاومت را دارند.

استفاده از پهپاد برای حمله به تظاهرکنندگان!

خبر دیگر اینکه ،ارتش رژیم صهیونیســتی برای نخستین بار برای مقابله با
تظاهرکنندگان فلسطینی از پهپاد استفاده کرد.
به گزارش ایسنا ،روزنامه هاآرتص در این باره نوشته« :استفاده از پهپاد معموال
برای فیلمبرداری استفاده میشود اما اسرائیل این بار به طور آزمایشی از طریق آن
اقدام به متفرق کردن تظاهرکنندگان با گازاشــک آور کرد .سازندگان این سالح
میگویند سربازان اســرائیلی میتوانند از طریق این پهپاد از مسافتهای بسیار
دور تظاهرکنندگان را متفرق کنند ».قرار اســت این پهپاد از ســوی گارد مرزی
رژیم صهیونیستی که در کرانه باختری نیز حضور دارند ،استفاده شود .تظاهرات
بیوقفه و مداوم فلسطینیها پس از تصمیم ترامپ برای انتقال سفارت به قدس
صهیونیستها را بینهایت آشفته و دستپاچه کرده طوری که برای نجات خود از
این وضعیت به هر راهی متوسل میشوند.

ی مالی در ژاپن
رسوای 

نخستوزیر و وزیر دارایی ژاپن
زمینهای دولتی را باال میکشیدند
نخستوزیر و وزیر دارایی ژاپن در ارتباط با اختالس و سوءاستفاده
از موقعیت خود در جهت فروش زمینهای دولتی به مبلغ پایین به شدت
تحت فشار قرار گرفتهاند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه« ،شینزو آبه» ،نخستوزیر ژاپن
و «تارو آسو» ،وزیر دارایی این کشور طی روزهای اخیر در پی افشاگریهایی که
درباره اسناد کلیدی مرتبط با فروش زمینهای دولتی که پیش از ارائه به پارلمان
دستکاری شده بودند ،تحت فشار هستند .پس از آنکه «آسو» به تغییر  14سند
ارائه شده به پارلمان اعتراف کرد ،مخالفانش خواستار استعفای او شدند .این رسوایی
درخصوص فروش زمینهای دولتی در سال  2016به افرادی صورت گرفته است
که با «آبه» و همســرش ارتباط داشتهاند .این فروشها با مبلغی بسیار پایینتر
از مبلغ متداول بازار امالک صورت گرفته و ادعاهایی مبنی بر پارتیبازی در این
معامالت به دلیل رابطه «آبه» و همسرش با این خریداران مطرح شده است.
نتیجه یک نظرســنجی که دیروز منتشر شده ،حاکی از آن است که حمایت
مردم از دولت «آبه» از زمان پیروزی او در انتخابات ماه اکتبر(مهرماه) در پایینترین
سطح خود قرار گرفته است .حمایت از او نسبت به ماه گذشته  2درصد افت داشته
و این در حالی است که یک نظرسنجی دیگر که در روزنامه یومیوری منتشر شد،
نشــانگر کاهش  6درصدی حمایتها از آبه است .مفسران سیاسی بر این باورند
که رهایی «آسو» از این مسئله که متحد نزدیک و معاون «آبه» است ،کلید ادامه
فعالیت« آبه» به عنوان نخستوزیر ژاپن است.
از زمان آغاز به کار دولت «آبه»« ،آســو» در مرکز این دولت قرار داشــته و
نقشــی کلیدی در سیاستهای اقتصادی آبه ایفا کرده است .روزنامه «یومیوری
شیمبون» دیروز نوشت« :اگر آسو دولت را ترک کند ،مطمئنا کابینه ثبات خود را
از دست خواهد داد ».به دنبال این رسوایی ،قانونگذاران اپوزیسیون حمالت خود را
علیه دولت افزایش داده و مناظرات پارلمان را تحریم کرد ه و احضار شخصیتهای
کلیدی در این رسوایی از جمله آبه و همسرش «آکی» به پارلمان را برای شهادت
درخصوص این پرونده خواستار شدهاند .آنها تهدید کردهاند که تحریم پارلمان را
تا افشای کامل حقیقت در این پرونده ادامه خواهند داد .آبه پیش از این متعهد
شده بود که در صورت اثبات داشتن ارتباط با فروش این زمینهای دولتی ،استعفا
کند و هماکنون توجهها به قصد او برای شرکت در انتخابات رهبری حزب لیبرال
دموکرات ژاپن است.

براســاس جدیدترین آمار دیدهبان حقوق بشــر
سوریه ،طی هفت سال جنگ تروریستها در این کشور،
بیش از  350هزار نفر جان خود را از دست دادهاند .برخی
شمار قربانیان را بیش از  500هزار نفر اعالم میکنند.
دیدهبان حقوقبشــر ســوریه اعالم کرد ،از  15مارس
 25( 2011اســفند  )1389تاکنــون بیش از  353هزار و
 395نفر در جنگ داخلی سوریه کشته شدهاند.به گزارش
ایسنا ،نهاد مذکور آمار فوق را به تفکیک ،چنین اعالم کرده

شماره ۲۱۸۶۷

صفحه آخر

اذان ظهر ،12/14 :اذان مغرب ،18/29 :نیمهشب شرعی ،23/31 :اذان صبح (فردا) ،4/52 :طلوع آفتاب (فردا)6/16 :

گزارش خبری تحلیلی کیهان

ل عام کمسابقه
نقش انگلیس در قت 
مسلمانان مظلوم یمن

سرویس خارجی-
چند روز پیش ســازمان ملل اعالم کرد ،یمن
گرفتار بزرگترین فاجعه انسانی شده است .حاال یک
پایگاه خبری عربی با اشاره به قرارداد تسلیحاتی 14
میلیارد دالری انگلیس با عربستان از نقش لندن در
این فاجعه بزرگ انسانی نوشته است.
آل ســعود بدون سالح های انگلیس و به ویژه آمریکا
امکان کشــتار مردم یمــن را ندارد .آمریــکا بزرگترین
صادرکننده و آل سعود بزرگترین واردکننده سالح است،
بنابرایــن هر کودک و یا مرد و زن یمنی که کشــته می
شود در درجه اول انگشت اتهام را باید به سوی غرب دراز
کرد .کشــورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس با اعطای
سالحهای مدرن به عربستان باعث به وجود آمدن بزرگترین
بحران انسانی در  50سال اخیر شدهاند .در همین ارتباط
محمد بن سلمان ولیعهد ســعودی چند روز پیش برای
خرید سالحهای بیشــتر(جنگندههای تایفون) به لندن
سفر کرد که این سفر با واکنشها و اعتراضات و تظاهرات

گســتردهای همراه بود .این اعتراضات به علت کشــتار و
محاصره تحمیل شده به یمن و نقش عربستان در این جنگ
دنبال میشد .با این وجود «ترزا می» نخستوزیر انگلیس
تالش زیادی برای انجام معامالت نظامی و تجاری بیشتر
با میزبان سعودی خود به کار برد .بر اساس بیانیه مشترک
و طوالنی عربستان و انگلیس ،در این سفر مجموعهای از
توافقنامههای تجاری با ارزشــی بالغ بر  2میلیارد دالر به
عالوه معاملههای تســلیحاتی به امضا رسید که بر اساس
آن قرار اســت عربستان ســعودی  48جنگنده تایفون با
ماموریتهای متعدد را به ریاض بفروشــد که ارزش این
قرارداد به تنهایی بالغ بر  14میلیارد دالر است.
تسنیم اما به نقل از پایگاه خبری العهد نوشته ،نادیده
گرفتن اعتراضات مردمی گسترده به حمایت تسلیحاتی
از عربستان باعث نشد که فعاالن حقوق بشر مواضع خود
در قبال معامله تسلیحاتی را متوقف کنند .آندرو اسمیت
یکی از فعاالن حقوق بشــر این توافق را شرمآور خواند و
تاکید کرد که اگر با این معامله تسلیحاتی موافقت شود،

اســت 106 :هزار و  390نفر غیرنظامی (از جمله  19هزار
و  811نفــر کودک و  12هزار و  600نفر زن) 63 ،هزار و
 820تن نیروی دولتی سوریه و نیروهای مردمی همپیمان
آن ،و  1630تن نیز عضو حزباهلل لبنان هستند.این گزارش
شمار تلفات شورشیان موسوم به «ارتش آزاد» و همچنین
کردهای مسلح را جمعا  62هزار نفر و تعداد کشتههای گروه
تکفیری «داعش»« ،جبهه النصره» و «جبهه فتح شام» را
هم  63هزار و  360تن اعالم کرده است.

در کاخهای ریاض و شــرکتهایی که از این قرارداد سود
میبرند ،جشن و پایکوبی به پا خواهد شد ،اما این قرارداد
به معنی کشــتار بیشــتر ملت یمن خواهــد بود .وزارت
خارجه یمن هم این معامله تســلیحاتی را محکوم کرد و
آن را «مغایر با مواضع انگلیس در خصوص شرایط انسانی
یمن و شعارهای این کشور در رابطه با تمایل لندن برای
کاستن از حجم مصیبتهای ملت یمن» دانست .یک منبع
مسئول در وزارت خارجه یمن نیز تاکید کرد که این اقدام
نشــاندهنده ادامه حمایتهای دولت انگلیس از عملیات
نظامی عربســتان در یمن است که به تعبیر سازمان ملل
متحد و ســازمانهای بینالمللی و غیردولتی «باعث به
وجود آمدن فجیعترین فاجعه انسانی نیم قرن گذشته در
جهان شده است».

چرخ کارخانههای اسلحهسازی انگلیس
چرخید

طبــق گزارش العهد ،انگلیس در اقدام خود در جهت
حمایت از عربستان با این معامله تسلیحاتی ،انگیزههای

اعتراف جالب وندی شرمن:

متعددی را دنبال میکند ،راهاندازی کارخانههای تسلیحاتی
این کشور و سود میلیاردها دالری که از تجارت سالح به
دست میآید و شغلهایی که در نتیجه این قراردادها در
انگلیس تولید میشود تا فشارها بر این کشور بعد از خروج
از اتحادیه اروپا کاهش پیدا کند تنها بخشی از این انگیزهها
است .این اقدام همچنین با مجموعهای از اهداف سیاسی و
امنیتی دنبال شده است .شاید بتوان گفت مهمترین این
انگیزهها تضعیف ملتهای عربی و ایجاد جنگ در منطقه
برای انجام معامله قرن است که ترامپ در راستای از بین
بردن آرمان فلسطین برای آن برنامهریزی کرده است.
العهــد در پایان تاکید میکند ،هنگامی که انگلیس
و آمریکا از امنیت در خاورمیانه ســخن میگویند ،هرگز
نبایــد چیزی غیــر از امنیت رژیم صهیونیســتی از آن
برداشت شــود ،چرا که در شرایطی که جنگندههای آنها
یمن را موشکباران کرده و زنان و کودکان این کشور را از
سه سال پیش تاکنون به خاک و خون میکشند ،چگونه
میتوان از امنیت صحبت کرد؟!

سکان هدایت مذاکرات آمریکا و کرهشمالی در دستان کیم جونگ اون است

«وندی شرمن» ،مذاکرهکننده سابق آمریکا در
امور ایران و مشاور ارشد بیل کلینتون در واکنش
به خبرها راجع به مذاکرات آمریکا و کره شــمالی
گفتــه ،در حال حاضر این «کیم جونگ اون» رهبر
کره شمالی اســت که کنترل این مذاکرات را در
دست گرفته است.
«وندی شــرمن» که با «کریستین امانپور» خبرنگار
توگو میکرد درباره احتمال مذاکره دونالد
ســیانان گف 
ترامپ وکیم جونگ اون ،ضمن دفاع از این رویداد ،نسبت
به تبعات خطرناک آن هم هشــدار داد .وی سپس تلویحا
به هوشمندی کیم جونگ اون جوان اشاره کرد و گفت« :او
توانسته رئیسجمهور آمریکا را ،در یک اتاق مشترک و در
رده یکسان با خود به پای میز مذاکره بکشاند .بنابراین در
حال حاضر کیم به هدف عمدهای دست یافته و اوست که

کنترل اوضاع را بر عهده دارد».
وندی شــرمن مذاکرهکننده سابق
آمریــکا در امور ایران و مشــاور ویژه
کلینتون در امور کره شــمالی بود که
با وزیر خارجه وقت در ســال  2000به
کره شــمالی سفر کرده بود .وی ضمن
توگو
ابراز خرســندی از وقوع این گف 
اضافه کرد« :فکر نمیکنم کیم جونگ
اون عجلهای برای خلع سالح هستهای
کشورش داشــته باشــد با این وجود
گفتوگو قطعا از جنگ بهتر است».
شــرمن در عین حال هشــدار داد در صورت اتخاذ
رویکردهای نادرست ،ممکن است همین تالش دیپلماتیک
با شکســت مواجه شــود و همین امر بهانهای شود برای

آغاز جنگ .مذاکرهکننده ارشــد سابق آمریکا همچنین
خاطرنشان کرد« :بزرگترین خطر آنجاست که رئیسجمهور
و تیم او این تالش دیپلماتیک را انجام دهند ،اما در صورتی

سرویس خارجی-
به گفته کارشناس حقوق بشر سازمان ملل،
دولت میانمار از سیاست«گرســنگی اجباری»
علیه مسلمانان روهینگیا استفاده میکنند تا
زندگی آنها را «ناپایدار» کند.
ارتــش و بودائیان افراطــی در میانمار همه گونه
جنایت علیه مسلمانان روهینگیا انجام دادهاند .تجاوز،
آتــش زدن خانهها و ســوزاندن کودکان و ســاختن
پایگاههای نظامی روی خرابههای مســاجد و خانهها
از جمله این جنایات اســت .مدتی است «گرسنگی
اجباری» نیز به این فهرست اضافه شده است.
«یانگهی لی» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور
حقوق بشر میانمار است .وی روز دوشنبه طی سخنانی
هشدار داد که مقامهای میانمار از سیاست «گرسنگی
اجباری» علیه مسلمانان روهینگیا استفاده میکنند
تــا زندگی آنها را «بیثبــات و ناپایدار» کنند« .لی»
که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

سخنرانی میکرد در ادامه
گفت«:به نظر میرسد یک
سیاست گرسنگی اجباری
وجود دارد که هدف اصلی
آن بیثبات کردن زندگی
در استان راخین و کسانی
اســت که هنــوز در این
اســتان زندگی میکنند».
به گزارش تســنیم به نقل
از رویترز ،این مقام حقوق
بشر سازمان ملل در ادامه افزود« :پیش از آنکه بتوان
هرگونه بازگشت مسلمانان روهینگیا را واقعا مد نظر
قرار داد ،میانمار باید چرخه خشونت در استان راخین
را متوقف کند ،حق مسلمانان روهینگیا را برای داشتن
هویت مستقل به رسمیت بشناسد و حقوق شهروندی
را به آنها بازگرداند و به حقوق بشر آنها احترام بگذارد».
به گفته «یانگهی لی»« ،روستاهایی که زمانی مکان

زندگی مسلمانان روهینگیا بوده توسط میانمار کامال
تخریب و نابود شده است .تازهترین تصاویر ماهوارهای
هم نشــان میدهد ارتش میانمار در حال ســاخت و
ساز پایگاههای نظامی و امنیتی در مناطقی است که
زمانی خانهها و مساجد مسلمانان روهینگیا بوده است...
جنایاتی که دولت میانمار علیه مســلمانان روهینگیا
مرتکب شدهاند ،کشتار و قتل عام دسته جمعی است

که تمامی مواردی را که میخواهند به دســت نیاورند به
این نتیجه برســند که مذاکرات ناامیدکننده اســت و در
واقع همین مسئله پیشزمینه و بهانهای برای آغاز جنگ
خواهد شد».
گفتنی اســت رئیسجمهور آمریکا اخیرا اعالم کرده
قصد دارد با رهبر کره شمالی در ماه مه(اردیبهشت) دیدار
کند .علیرغم ذوقزدگی ترامپ برای دیدار با کیم جونگ
اون ،هنوز هیچ اظهار نظر رسمی از سوی مقامات پیونگ
یانگ به ویژه شــخص کیم جونــگ اون در این خصوص
اعالم نشده است و سکوت ابهامآمیز او بر تردیدها نسبت
توگو و صلح میان دوکشور افزوده است .این سکوت
به گف 
مرموز واکنش «رکس تیلرســون» ،وزیر خارجه آمریکا را
نیز بر انگیخت« :آمریکا انتظار دارد که مستقیما از پیونگ
یانگ پاسخی دریافت کند».

ادامه بحران در کاخ سفید
تیلرسون هم برکنار شد

«دونالد ترامپ» دیروز تیلرسون وزیر خارجه آمریکا را برکنار و «مایک
پومپئو» رئیسآژانس مرکزی اطالعات آمریکا (سیا) را به جای وی به این
سمت منصوب کرد .پیش از این بسیاری از مقامات کاخ سفید یا استعفا
کردهاند یا برکنار شدهاند.
با برکناری «تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا تعداد اخراجیها و استعفاهای دولت
ترامپ از زمانی که وی قدرت را در کاخ سفید به دست گرفته به رقم جالب 38
نفر رسید! یعنی تقریبا هر  20روز یک نفر! تنها در  7ماه نخست حضور ترامپ در
کاخ سفید ،شمار افرادي که برکنار يا استعفا کردهاند به  15نفر رسید که در میان
آنها چند تن از مقامات اصلي که در مراسم اداي سوگند در کنار وي بودهاند نیز به
چشم میخورد.تیلرسون وزیرخارجه آمریکا که دیروز از سوی ترامپ برکنار شد را
باید ارشدترین فردی دانست که طی یک سال گذشته از تیم ترامپ جدا میشود.
پیش از این رسانههای آمریکایی اعالم کرده بودند که ترامپ تیلرسون را نمیخواهد!
زمزمههای اســتعفای تیلرسون از یک ســال پیش مطرح بود .در مدت یک
سالی که تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بود در پروندههای مختلف از جمله توافق
هســتهای با ایران و پرونده روســیه ،با ترامپ اختالف نظر داشت و تقریبا هر ماه
شــایعاتی از احتمال برکناری وی منتشر میشد .این شایعات  ۶ماه پیش ،یعنی
زمانی که رسانههای آمریکایی گزارش دادند تیلرسون ترامپ را «کودن» خوانده،
به اوج رسید .ترامپ دیروز در توئیتر خود نوشت :به جای تیلرسون «مایک پمپئو»
رئیسســیا را به عنوان وزیر خارجه منصوب کرده است .وی چه زمان فعالیت به
عنوان نماینده کنگره و چه در منصب ریاســت سیا گرایشات به شدت ضد ایران
داشته است .از همان زمان که گمانهزنیهایی درباره اینکه احتماال پومپئو سکان
دستگاه دیپلماسی آمریکا را به دست میگیرد ،مطرح شد .ترامپ بارها از پوپمئو
تمجید کرده و گفته بود او در ســیا «عملکرد فوقالعادهای» داشته است .ترامپ
س جدید ســازمان سیا
همچنین «جینا هاپســل» معاون پومپئو را به عنوان رئی 
انتخاب کرده است .وی اولین زنی است که رئیسسیا میشود.

تقابل غرب و روسیه
اینبار بر سر مسمومیت جاسوس دو جانبه

«گرسنگی اجباری» سیاست دولت میانمار برای مقابله با مسلمانان

و عامالن اصلی این جنایات باید پاسخگو باشند».
این مقام سازمان ملل در ادامه نسبت به حمالت
جدید نیروهای امنیتی و ارتش میانمار به مسلمانان
شرق استان راخین هشدار داد و گفت « :اطالعاتی را
درباره حمالت جدید ارتش میانمار طی هفته گذشته
به شــرق استان راخین دریافت کردهام .نه تنها دولت
میانمار مسئولیت پاسخگویی در برابر این جنایات در
استان راخین را دارد بلکه جامعه بینالمللی نیز باید
هوشیار باشد».
بر اساس اعالم پزشکان بدون مرز بیش از  9هزار
مسلمان روهینگیا از مردادماه تاکنون کشته شدهاند.
حدود  700هزار مســلمان روهینگیا نیز از مردادماه
تاکنون بهخاطر سرکوب وحشیانه و خونین نیروهای
امنیتی و ارتش میانمار مجبور به فرار به سوی مرزهای
بنگالدش شدهاند .سازمان ملل و آمریکا رسما ارتش
میانمار را به پاکسازی قومی علیه مسلمانان روهینگیا
متهم کردهاند.

در آستانه قلع و قمع کامل تروریستها در غوطهشرقی

آمریکا و فرانسه سوریه را به حمله نظامی تهدید کردند!

همزمان با نبرد نیروهای ارتش سوریه و مقاومت
برای بازپسگیری آخرین مناطق اشــغالی «غوطه
شرقی» ،آمریکا و فرانسه دمشق را به حمله نظامی
تهدیــد کرده و تالشهای مذبوحانــه خود را برای
حمایت از تروریســتها و ســرپا نگه داشتن آنها،
شدت دادند.
طــی روزهای جاری هــر لحظه احتمــال میرود که
تروریستها دست به یک حمله شیمیایی در غوطه شرقی
بزنند ،و متعاقب آن نیز ،آمریکا و فرانسه اهدافی را در خاک
ســوریه ،هدف قرار دهند .علت این پیشــگویی ،سناریوی
شیمیایی سه قسمتی است؛ در بخش نخست ،آمریکا و فرانسه
دولت دمشــق را در مورد هرگونه حمله شیمیایی ،تهدید
میکنند .اجرای بخش دوم سناریو به گردن تروریستهاست،
بدین ترتیب که ابتدا از سالح شیمیایی علیه مردم استفاده
میکنند و سپس ،انگشت اتهام را به سمت دمشق میگیرند.

مرحله سوم سناریو نیز بمباران و موشکباران اهداف خاصی در
سوریه توسط جنگندههای فرانسوی و ناوهای آمریکایی است.
در حال حاضر ،بخش نخست این سناریو ،عملیاتی شده
اســت؛ به گزارش تسنیم« ،امانوئل ماکرون» رئیسجمهور
فرانسه گفت ،در صورتی که ارتش سوریه از سالح شیمیایی
اســتفاده کند و غیرنظامیان را در ســوریه هدف قرار دهد،
پاریس آماده اســت حمالت هدفمنــدی را علیه هرگونه
تأسیسات در سوریه انجام دهد.
همزمان« ،نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل
گفت ،در صورت نیاز ،آمریکا آماده دخالت در سوریه است،
همانند کاری که در گذشته انجام دادهایم.
عالوه بر هیلی ،یــک مقام وزارت خارجه آمریکا دیروز
گفت ،آمریکا خواســتار نشست فوری در اردن برای بررسی
اوضاع جنوب غرب سوریه شده است .منطقه مذکور از جمله
نواحی کاهش تنش در ســوریه است .منظور وی از تشکیل

به گزارش خبرگزاری فارس« ،بشــار جعفری» نماینده
دائم سوریه در ســازمان ملل ،اظهارات روز سهشنبه نیکی
هیلی علیه دمشق را «تحریکآمیز» خواند و اعالم کرد که
اظهارات این مسئول آمریکایی ،تشویق مستقیم تروریستها
برای استفاده از «سالح شیمیایی» است.
وی همچنین از شورای امنیت خواست تا به اشغالگری
آمریکا در اراضی سوریه پایان دهد و جنایات ضد بشری آن
علیه مردم سوریه را متوقف کند.
جعفری درباره اوضاع غوطه شرقی ریف دمشق گفته که
دولت ســوریه دو گذرگاه را برای خروج اهالی غوطه شرقی
باز کرده است ،اما تروریســتها و حامیان آن که برخی از
آنها از اعضای شورای امنیت هستند ،مانعتراشی میکنند.

انفجار پی در پی  2بســته انفجاری در شهر
آستین ایالت تگزاس و کشف یک بسته مشکوک
مقابل کاخ سفید عالوه بر اینکه جان  2شهروند
آمریکایی را گرفت و کاخ ســفید را تعطیل کرد،
باعث وحشت مردم این مناطق شده است.
مقامهای پلیس در شهر «آستین» در ایالت تگزاس
آمریکا میگویند در  3حادثه مرتبط به هم ســه بسته
انفجاری منفجر شده که بر اثر آن دو نفر کشته شده و
دو زن مجروح شدهاند .بعد از انفجار دو بسته در خانههای
مسکونی در شهر «آستین» ،مرکز ایالت «تگزاس» آمریکا،
یک نوجوان کشته شد و دستکم دو زن دیگر به شدت
مجروح شدند .مقامهای پلیس در آمریکا این دو انفجار
را با انفجــار جداگانهای که حدود دو هفته پیش اتفاق
افتاد و در جریان آن یک نفر کشته شد ،مرتبط میدانند.
به گزارش فارس ،پلیس «آستین» هم روز دوشنبه
اعالم کــرد تماس تلفنی درباره انفجار اول را ســاعت
 06:45صبح به وقت محلــی درباره یکی از محلههای
واقع در شمال شــرق این شهر دریافت کرده است .در

این حادثه نوجوانی  17ساله
بستهای را جلوی درب منزل
پیــدا کــرد ،آن را به داخل
خانه آورد که بسته بعد از باز
کردن در آشــپزخانه ،منفجر
شد .به گفته «برایان مانلی»،
رئیساداره پلیس «آستین»
«این انفجار بســیار شــبیه
انفجار دیگری است که روز 2
مارس( 11اسفند) در آستین
به وقــوع پیوســت ».رئیس
پلیــس ،در یــک کنفرانس
خبری دیگر روز دوشنبه گفت این اداره ساعت 11:50
دقیقه صبح هم تماسهایی درباره یک تماس دیگر در
جنوب شرق آستین دریافت کرده است .در این حادثه،
که حادثه دوم روز دوشنبه بود ،یک زن مسن  75ساله
نیز بعد از باز کردن بستهای که بیرون منزلش پیدا کرده
بود به شدت مجروح و در بیمارستان بستری شد .علت

وقوع این حمالت هنوز مشخص نیست ،اما پلیس با توجه
به نژاد قربانیان گفته احتمال دارد نفرتهای نژادپرستانه
انگیزه حمله باشــد« .میدانیم که هــر دو خانهای که
این بستهها را دریافت کردند متعلق به آفریقاییتبارها
بودند ،نمیتوان انکار کرد که نفرت نژادی در بطن این
جرائم بــوده ،اما نمیگوییم که دلیل آنها قطعا این امر

انفجارهای زنجیرهای در تگزاس

نشست ،این است که شرکتکنندگان در نشست ثابت کنند،
دمشق آتشبس را نقض کرده است.

واکنش بشار جعفری

بشــار جعفری به حمالت رســانهای غرب علیه سوریه
بــه ویژه همزمان با پیشــرویهای ارتش ســوریه در برابر
تروریســم اشــاره کرد و گفت :کشــورهای غربی پس از
بستن سفارتخانههای خود در دمشق ،به اطالعاتی با هدف
فتنهانگیزی در شورای امنیت دست مییابند.

عفرین

به گزارش ایســنا ،ارتش ســوریه ظهر دوشنبه پس از
عقبنشینی نیروهای کرد موسوم به «یگانهای مدافع خلق»،
گذرگاه «الزیاره» در  10کیلومتری جنوب شرق عفرین را به
طور کامل از این یگانها تحویل گرفته و پرچم سوریه را در
آنجا به اهتزاز درآوردهاند .این اقدام میتواند مقدمهای برای
ورود ارتش سوریه به عفرین باشد.
این اقدام ارتش ســوریه در حالی صورت میگیرد که
ارتش ترکیه تمام قوت خود را برای تســلط بر این شهر به
کمک «ارتش آزاد» ،به کار گرفته است.

وحشت سراسر ایالت را فرا گرفت

بوده اســت ».فردی که در حمله  ۲مارس( 11اسفند)
کشــته شــد و نوجوانی که روز دوشنبه کشته شد هر
دو سیاهپوســت بودند .زن مســنی که مجروح شد هم
هیسپانیک (اسپانیاییتبار) است.
در حادثــهای دیگر رســانههای آمریکایی بامداد
سهشنبه از تعطیل شدن کاخ سفید به دلیل کشف بسته
مشکوک خبر دادند .سرویس مخفی آمریکا اعالم کرده
همزمان با تحقیقات بر روی این بسته ورود عابران پیاده و
خودروها به این منطقه ،ممنوع شده است ،اما اندکی بعد
شرایط عادی اعالم شد .جزئیاتی درباره بسته مشکوک
در رسانهها منتشر نشــد .دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا در زمان این حادثه داخل کاخ ســفید بود .کاخ
ســفید در طول یک سال گذشته با هشدارهای امنیتی
فراوانی مواجه شده اســت .در مهمترین حادثه ،مارس
سال  ۲۰۱۷مردی از حصار کاخ سفید باال رفت و موفق
شــد قبل از بازداشت  ۱۶دقیقه در محوطه این کاخ راه
برود .همچنین چند روز پیش یک مرد  ۲۶ساله مقابل
کاخ سفید خودکشی کرد.

مسمومیت یک جاسوس دو جانبه روستبار در لندن ،موضوع تازهای
ی جدی را بین روسیه از یک طرف و آمریکا ،انگلیس
است که تقابل لفظ 
و فرانسه از طرفی به راه انداخته است.
هفته گذشــته بود که پلیس انگلیس اعالم کرد که «ســرگئی اسکریپال»،
ســرهنگ سابق ســرویس اطالعاتی ارتش روســیه به همراه دختر  ۳۳سالهاش
در یک مرکز خرید در شــهر «ســالزبری» بیهوش پیدا شــدهاند .به دنبال این
حادثــه پلیــس محلی اعالم کــرد ایــن دو در معرض یک ماده ناشــناس قرار
گرفتهاند« .سرگئی اسکریپال» پیشتر سرهنگ سرویس اطالعاتی ارتش روسیه
بود و در سال  ۲۰۱۰با جاسوسهای روس که در غرب گرفتار شد ه بودند مبادله
شد و از انگلیس پناهندگی گرفت.در سال  ۲۰۰۶یک دادگاه روسیهای «اسکریپال»
را به دلیل همکاری با ســرویس جاســوس انگلیس در دوران خدمتش در ارتش
روسیه به خیانت متهم کرده بود .این جاسوس دوجانبه و دخترش در حال حاضر
در بیمارستان بستری هستند و حالشان «وخیم» گزارش شده است.
نخستوزیر انگلیس روز دوشنبه اعالم کرد اسکریپال و دخترش توسط یک
عامل اعصاب ،از نوعی که در روسیه تولید میشود مسموم شده است .او این راهم
ی همچنین به
گفت که به احتمال زیاد روسیه عامل این حادثه بوده است .تراز م 
روسیه اولتیماتوم داد ظرف  ۳۶ساعت آینده درباره نحوه تولید این گاز سمی در
شهر «سالزبری» توضیحات الزم را به سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی
ارائه کند وگرنه لندن اقدام مســکو را «استفاده غیرقانونی از زور علیه پادشاهی
متحده» قلمداد خواهد کرد.
به نوشته اسپوتنیک ،ترزا میگفت« :اکنون ،آشکار است که آقای اسکریپال و
دخترش با یک سم اعصاب از نوع جنگی که توسط روسیه تولید میشود ،مسموم
شدهاند .این حادثه ،یا یک اقدام مستقیم توسط کشور روسیه علیه کشور ما بوده و
یا اینکه دولت این کشور کنترل عامل اعصاب مخربش را از دست داده و اجازه داده
ی نخستوزیر انگلیس نیز گفت
که گاز به دست دیگران برسد» سخنگوی ترزام 
که در گفتوگو تلفنی با امانوئل ماکرون رئیسجمهور فرانسه توافق کردند به طور
مشترک با رفتار خصمانه روسیه برخورد کنند .به گفته سخنگوی دولت انگلیس
سران لندن و مسکو درباره الگوی گسترده رفتار خصومتآمیز روسیه بحث کرده
و درباره اهمیت این مسئله که متحدان برای مقابله با این رفتار روسیه هماهنگ
عمل کنند ،تاکید کردند .وزیر خارجه آمریکا هم بامداد سهشــنبه ،روسیه را به
نقش داشتن در مسمومیت این جاسوس دو جانبه متهم کرد.

واکنش روسیه

وزارت خارجه روسیه اما اتهامات نخستوزیر انگلیس را رد کرده و تمام آنها را
«نمایشی مضحک» و «هجمه رسانهای تحریکآمیز» توصیف کرده است .وزارت
خارجه روســیه دیروز همچنین اعالم کردکه «لوری بریستوو» سفیر انگلیس در
روسیه را احضار کرده است .در بیانیه وزارت خارجه روسیه که در این باره منتشر
شــده آمده« :مسمومیت سرگئی اسکریپال کارمند سابق اداره مرکزی اطالعات
روســیه بهانهای برای آغاز فعالیتهای گسترده با هدف بیاعتبار کردن مسکو و
آســیب رساندن به اعتماد بینالمللی به این کشور بعنوان میزبان بازیهای جام
جهانی فوتبال سال  2018شده است».
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