
صفحه آخر

هالکت 6 نظامی آمریکا در افغانستان
به دست طالبان

شــش نظامی آمریکایی طــی درگیری با 
شبه نظامیان طالبان در شــرق افغانستان، به 

هالکت رسیدند.
بــه گزارش تســنیم، نیروهــای آمریکایی حین 
اجــرای عملیات نظامی در منطقه »تندانو« اســتان 
»لوگر« افغانستان، با عناصر طالبان روبه رو شدند و بر 
اثر درگیری میان طرفین، شش نظامی آمریکایی به 

هالکت رسیدند. »ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان 
اعــالم کرده که در این درگیری، ســه نظامی ارتش 
افغانســتان هم کشته شــده اند.اما یک فرمانده ناتو 
مستقر در افغانستان، خبر فوق را تکذیب کرده است. 
آمریکایی ها معموال چند روز پس از واقعه، اخبار مربوط 
به تلفات نظامیان خود را برمال می کنند. در حال حاضر، 

8500 نظامی آمریکایی در افغانستان حضور دارند.

اعتراف آل سعود به 
»غیرممکن« بودن برکناری بشار اسد

عربستان پس از شش ســال جنگ افروزی در 
سوریه با هدف برکناری »بشار اسد«، اعالم کرده که 
وی در قدرت باقــی می ماند. در ماه های اخیر دیگر 
حامیان تروریســت ها هم به ماندن »بشار اسد« در 

قدرت اعتراف کرده بودند.
باالخــره پس از مقامات اروپایــی، آمریکایی و ترکیه، 
»عادل الجبیر« وزیر خارجه عربستان هم مجبور شد بپذیرد 
تا وقتی حمایت های مردمی و منطقه ای هست »بشار اسد« 

را به این راحتی ها نمی توانند از قدرت برکنار کنند. شبکه 
تلویزیونی »روســیا الیوم« به نقل از »یک منبع وابسته به 
مخالفان دولت دمشق« گزارش داده، »عادل الجبیر« وزیر 
خارجه عربســتان، به اعضای هیئــت عالی مذاکرات صلح 
مخالفان گفته »بشــار اسد« در قدرت باقی می ماند و آنها 
در حال حاضر توان برکناری وی را ندارند. این نخســتین 
بار است که یک مقام رژیم سعودی ماندن »بشار اسد« در 

قدرت را بر زبان می آورد. 
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سرویس خارجی-
ائتالف سعودی طی 48  به  جنگنده های وابسته 
ســاعت ، 55 بار به 2 منطقه »حرض« و »میدی« در 
شمال غرب یمن حمله کردند و ده ها غیرنظامی دیگر 

را به خاک و خون کشیدند.
حمالت انقالبیون یمن به شــهرهای جنوبی عربستان 
همچنان ادامه دارد و آل سعود در واکنش به این حمالت به 
صورت دیوانه وار حمالت هوایی خود را علیه این کشور شدت 
بخشیده است. در این ارتباط خبر رسیده، جنگنده های ارتش 
عربستان طی 2 روز )شنبه و یکشنبه(، مناطق »حرض« و 
»میدی« در شمال غرب یمن را 55 بار بمباران کردند! شبکه 

خبری المیادین ضمن اعالم ایــن خبر به تلفات احتمالی 
ناشی از این حمله های هوایی اشاره نکرده اما گزارش شده 
به دلیل حجم گسترده حمالت، احتماال ده ها نفر کشته یا 
مجروح شده اند.هواپیماهای سعودی روز پنجشنبه گذشته 
نیــز بیش از 22 بار به 2 منطقــه »حرض« و »میدی« در 
والیت حجه واقع در غرب یمن حمله های هوایی کرده بودند. 
نیروی هوایی ســعودی صبح روز جمعه گذشته نیز مناطق 
صعده واقع در شمال یمن را بمباران کرد که در پی آن 10 
غیر نظامی یمنی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اکثر 
قربانیان این حمله نیز زن و کودک بودند. این در حالی است 
که  ســازمان ملل از انجام حمالت هوایی علیه غیرنظامیان 

یمنی در اســتان صعده فقط ابــراز نگرانی کرد! به گزارش 
ایســنا، به نقل از شبکه الجزیره، »جیمی مک گولدریک«، 
هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن، درباره 
گزارش های منتشــر شده حمالت هوایی علیه غیرنظامیان 
در اســتان صعده، ابراز نگرانی کرد. مک گولدریک با صدور 
بیانیه ای اعالم کرده »گزارش های شــرکای ما که در حال 
ارائه کمک های بشردوستانه در مناطق جنگی یمن هستند، 
حاکی از آن است که برخی حمالت به اهداف غیرنظامی در 
صعده انجام شده که دستکم 12 غیرنظامی را به کام مرگ 
کشیده که در میانشان زن و کودک نیز دیده می شود.« این 
مسئول سازمان ملل تاکید کرده: »این حوادث که همچنان 

توسط دفتر کمیسر عالی حقوق بشر پیگیری می شود، نمونه 
صریح وحشی گری در جنگ یمن است.«

انتقام در میدان جنگ
خبر دیگر اینکه، در حمالت موشکی نیروهای ارتش یمن 
و انصاراهلل به پایگاه »علب« در منطقه عسیر واقع در جنوب 
عربستان، بیش از 100 نظامی وابسته به ائتالف سعودی و 
دولت مستعفی یمن کشته و یا زخمی شدند. منابع نظامی 
یمن می گویند که یگان موشکی ارتش یمن و انصاراهلل پایگاه 
»علب« را هم هدف حمالت موشکی »زلزال2« و »کاتیوشا« 
قرار داد و یگان توپخانه ای نیز همزمان این پایگاه مزدوران 

را گلوله باران کرده است.

هزاران نفر از شهرک نشینان صهیونیست، پس از اینکه رئیس 
دفتر سابق نتانیاهو اعالم کرد علیه وی شهادت خواهد داد، با تجمع 
در شرق تل آویو خواستار رسیدگی به پرونده فساد و کالهبرداری 

نخست وزیر این رژیم شدند.
هزاران شهرک نشین صهیونیست شنبه شب مقابل منزل دادستان کل 
این رژیم در شهر »بتاح تکفا« در شرق تل آویو تظاهرات کرده و خواستار 
تسریع در روند تحقیقات از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و رسیدگی فوری به پرونده های فساد او شدند. تظاهرات کنندگان با حمل 
دست نوشته ها و سردادن شعارهایی خواستار براندازی کابینه نتانیاهو شدند. 
این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که رسانه های این رژیم اعالم کردند 
رئیس دفتر سابق بنیامین نتانیاهو، موافقت کرده که در پرونده اتهام فساد 
مالی علیه او شــهادت دهد. وی اعتراف کرده که در پرونده رشــوه گیری 

نتانیاهو یک نوار صوتی در اختیار پلیس قرار داده است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین، شماری از وزرا و اعضای کنست 
)پارلمان رژیم صهیونیســتی( از حزب لیکود این راهپیمایی و تظاهرات 
را به تالش برای براندازی دولت نتانیاهو از طریق تاثیرگذاری بر دستگاه 
قضایی متهم کردند و مدعی شدند که »آنچه می بینیم تالشی برای کودتا 
علیه دولت است«. دولت رژیم صهیونیستی هنوز رسما در مورد گزارش ها 
اظهار نظر نکرده است و انتشار هرگونه اطالعات درز شده در مورد پرونده از 
سوی دادگاه نیز ممنوع شده است. نتانیاهو پیشتر این ادعاها را »بی پایه« 
خوانده بود. اتهامات مطرح شــده علیه نتانیاهو شامل فساد مالی، رشوه، 
تبانی با برخی رســانه ها و کالهبرداری است و سیاست اسرائیل را دچار 
تزلزل کرده و به گمانه زنی ها درباره کناره گیری او از قدرت دامن زده است. 

نتانیاهو ۶۷ ساله اکنون چهارمین دوره نخست وزیری اش را می گذراند.

تکفیری های غربی وقتی به سوریه و عراق می رفتند
 هیچ مانعی پیش رویشان نمی دیدند!

نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد در پی 
تصویب تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل 
علیه کره شمالی گفته، ما نباید با این فکر که مشکل را 
حل کرده ایم، خودمان را مسخره کنیم. حتی به حل 

مسئله نزدیک هم نیستیم.
نیکی هیلــی، نماینده دائم آمریکا در شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد در پی تصویــب تحریم های جدید در 
شــورای امنیت این ســازمان علیه کره شــمالی گفت که 
»تهدیدهای ناشــی از پیونگ یانــگ همچنان به قوت خود 
باقی است و ما نباید با این فکر که مشکل را حل کرده ایم، 

خودمان را مسخره کنیم.«
به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نماینده 
آمریکا در شــورای امنیت پــس از تصویب تحریم های تازه 
نســبت به ادامه تهدیدهای کره شمالی هشدار داد و گفت، 
»واشــنگتن تدابیر دفاعی جدی بــرای حفاظت از خود و 
هم پیمانانش در مقابل تهدیدهای کره شــمالی به کار بسته 

و خواهد بست.« 
کره شــمالی اما درواکنش به قطعنامه جدید شــورای 
امنیت علیه این کشــور گفت »تحریم های جدید یا حمله 
اتمی از ســوی واشنگتن علیه پیونگ یانگ به دریای آتشی 
در آمریکا منجر می شود که همه خاک آن را فرا می گیرد.«
روزنامه حزب حاکم کره شــمالی، »رودانگ سینمون« 
روز یکشــنبه در سرمقاله خود نوشت، »روزی که آمریکا به 

خود جرأت می دهد تا مردم کره شــمالی را به دلیل مسئله 
هســته ای با تحریم ها اذیت کند، خاک آمریکا با دریایی از 

آتش مواجه خواهد شد.«
شــورای امنیت سازمان ملل روز شنبه قطعنامه تازه ای 
علیه این کشور تصویب کرد که بخش تجاری این کشور را 
هدف قرار می دهد.پیونگ  یانگ ســاالنه حدود سه میلیارد 
دالر زغال، ســنگ  آهن و مواد اولیــه دیگر به چین صادر 
می کند که یکی از معدود منابع درآمدی کره شمالی است. 

تحریم های شــورای امنیت می تواند تا یک میلیارد دالر از 
میزان صادرات کره شمالی بکاهد. این قطعنامه، که واکنش 
جدید به برنامه های بالستیک و هسته ای کره شمالی است 
موفقیتی برای آمریکا به حساب می آید که توانست شرکای 
چینی و روس خود را برای تشدید فشار بین المللی علیه کره 

شمالی متقاعد کند.
در همین حال ســفیر روسیه در سازمان ملل متحد با 
اشــاره به اینکه »این مناقشه فقط با تصویب تحریم ها قابل 

حل نیست« رویکردی جامع و راهبردی سیاسی را خواستار 
شد. »ســارا ســندرز«، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید هم در 
بیانیه ای اعالم کرد: »دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در 
پی تصویب تحریم های جدید شــورای امنیت سازمان ملل 
علیه کره شــمالی اقدام به تشکر از چین و روسیه به سبب 
حمایتشان از تحریم ها کرده است.« وزیر خارجه چین هم 
بعد از تصویب قطعنامه گفت که تحریم کره شــمالی الزم 
اســت اما برای حل مسئله اتمی کره شــمالی باید به میز 

مذاکره بازگشت.
اظهارات تأمل برانگیز مک مستر

»هربرت مک مستر« مشــاور امنیت ملی ترامپ اما در 
واکنش به تصویب قطعنامه علیه کره شمالی گفته، مبنای 
آمریکا برای مشروع بودن تغییر رژیم دیگر کشورها، حقوق 
بین الملل نیست بلکه ماهیت تهدیدی است که آن حکومت 

برای منافع آمریکا ایجاد می کند! 
وی در ادامه بــه نقل قول های ترامپ پرداخته و گفته: 
»ترامپ به صراحت در خصوص نحوه مقابله با کره شــمالی 
گفته که توانایی کره شــمالی برای تهدید ایاالت متحده را 

تحمل نخواهد کرد.
 اگر ســالح هسته ای آنها به تهدیدی برای آمریکا بدل 
شود، رئیس جمهور این را تحمل نخواهد کرد و ما برای این 
کار، باید همه گزینه ها را در اختیار وی بگذاریم که یکی از 

آنها گزینه نظامی است.«

یک روزنامه آمریکایی با  اشــاره به رفتارهای خشونت آمیز 
خاندان آل سعود علیه شیعیان این کشور نوشته که عربستان 
عقب مانده باید اقدامات وحشیانه ضد حقوق بشر را کنار بگذارد.

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست طی گزارشی با عنوان »عربستان 
می بایست اقداماتی را در خصوص اقدامات وحشیانه حقوق بشری خود 
انجام دهد«، توضیح داده که »ممکن است روزی تغییرات گسترده ای در 
عربستان رخ دهد.« این گزارش سپس به اقدامات »محمد بن سلمان« 
ولیعهد عربســتان  اشاره کرده و نوشته »ســلمان به وضوح می خواهد 
اقداماتی را انجام دهد تا کشــورش در آینده به نفت وابسته نباشد اما 
عربستان همچنان در عصر تاریکی گرفتار است، حقوق بشر این کشور 
لگدمال شده و آزادی بیان سرکوب شده است. ساخت یک کشور مدرن 

و پررونق در چنین شرایطی کاماًل ناسازگار و ناهماهنگ است.
به گزارش فارس، واشنگتن پست سپس با  اشاره به اوضاع وخیم حقوق 
بشر در عربســتان نوشته، »جدیدترین نشانه از این نوع عقب ماندگی، 
سرنوشت 14 مرد سعودی است که همگی از شیعیان عربستان هستند 
و همگی آنها به دلیل اعتراض به خاندان آل ســعود، با حکم اعدام روبه 
رو هســتند. مقامات عربســتان مدعی هســتند که این افراد متهم به 
خشــونت های تروریستی هستند اما گروه های حقوق بشری می گویند 
اعترافات گرفته شده از این 14 شیعه تحت شکنجه گرفته شده است.«
این گزارش سپس به مواردی از نقض حقوق بشر در عربستان اشاره 
کرده و در پایان نوشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سفر خود 
به عربستان ، به مسئله حقوق بشر نپرداخت اما اقدمات هولناک پادشاهی 
عربستان از بین نرفته است.« روز گذشته نیز روزنامه ایندیپندنت اقدامات 

عربستان علیه مردم العوامیه را »شوک آور« خوانده بود.

پس از تحریم های تازه شورای امنیت علیه پیونگ یانگ

کاخ سفید: خودمان را مسخره نکنیم
کره شمالی به تهدیداتش ادامه خواهد داد

سرویس خارجی-
نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه »السخنه«، 
آخرین شــهر و پایگاه داعش در شرق این کشور را 

هم از اشغال این گروه تروریستی آزاد کردند.
شهر »السخنه« در شرق استان »حمص« هم باالخره 
روز شــنبه تحت کنترل ارتش سوریه و نیروهای مقاومت 
درآمد. به گزارش تســنیم، نیروهای مقاومت و دولتی پس 
از آزادســازی این شهر، به ســمت استان دیرالزور حرکت 
کردند و تا 50 کیلومتری مرزهای این استان پیش رفتند.

اســتان دیرالــزور تقریباً بــه طور کامل در اشــغال 
تروریست های داعش قرار دارد. در صورتی که ارتش سوریه 
و نیروهای مقاومت بتوانند اســتان دیرالزور، شــهر مرزی 

»بوکمال« و شــهر »رقه« را از لــوث تکفیری های داعش 
پاکســازی کنند، می توان کار این گروه تروریســتی را در 
ســوریه هم تمام شده خواند. البته ناگفته نماند که در این 
میان، آمریکا تالش می کند شبه نظامیان کرد مورد حمایت 
خود موســوم به »نیروهای دموکراتیک سوریه« را بر شهر 
رقه مسلط کند. هم اکنون شبه نظامیان کرد 45 درصد رقه 
را تحت کنترل دارند. در ارتباط با شــمار تلفات داعش در 

نبرد السخنه، گزارشی نرسیده است. 
در جنوب سوریه و در جنوب شرقی استان »السویدا« 
نیز نیروهای ارتش سوریه موفق شدند پایگاه های متعلق به 

گروه تروریستی »ارتش آزاد« را در دست بگیرند.
در حال حاضر ابتکار عمل در نبردهای میدانی، کاماًل 

در اختیار نیروهای مقاومت و ارتش ســوریه است و به نظر 
می رســد که عالوه بر گروه های تروریستی، حامیان آنها و 
به ویژه آمریکا هم در ســوریه دچار انفعال شــده اند و این 

سردرگمی کاماًل قابل مشاهده است.
بمباران غیرنظامیان توسط آمریکا

جنگنده های ائتالف آمریکایی به اصطالح ضدداعش در 
جدیدترین جنایت خود که شنبه اتفاق افتاد، 43 غیرنظامی 
را در شهر »رقه« کشتند. این اتفاق یک روز پس از آن رخ 
داد که بیمارستان رقه و مناطق مسکونی این شهر به دست 
نیروهای آمریکایی بمباران شدند و براثر آن، 30 غیرنظامی 
جان باختند. دمشق چندی پیش با ارسال نامه به سازمان 

ملل خواستار انحالل این ائتالف شد.

تحقیقات درباره بمب های فسفری آمریکا
مجلس دومای روســیه از شورای امنیت سازمان ملل 
خواست، در ارتباط با بمباران بیمارستان و مناطق مسکونی 
رقه با بمب های فســفری، تحقیق کند، به گزارش ایسنا، 
»الکسی یوشکوف« رئیس کمیسیون امور بین الملل مجلس 
دوما از »نیکی هیلی« نماینده دائم آمریکا در شورای امنیت 
خواست درباره استفاده این کشور از بمب های فسفری در 

»رقه« توضیح دهد.
خبر دیگر در مورد سوریه اینکه، »رجب طیب اردوغان« 
رئیس جمهور ترکیه گفت ارتش این کشور حضور خود را در 
مرزهای سوریه تقویت می کند. وی علت این تقویت را مقابله 

با خطرات داعش و شبه نظامیان کرد اعالم کرد!

آخرین پایگاه داعش در شرق سوریه هم به دست ارتش و مقاومت افتاد

واشنگتن پست: عربستان عقب مانده
 دست از سرکوب وحشیانه مردمش بردارد

سرویس خارجی-
در مراسم هفتاد و دومین سالگرد حمله اتمی 
آمریکا به شــهر هیروشیما یاد و خاطره ۱4۰ هزار 
قربانی این حمله در سال ۱۹45 گرامی داشته شد. 
حمله ای که در عرض چند ثانیه ده ها هزار انسان 
بی گناه را به خاکستر تبدیل کرد تا نام آمریکا به 
عنوان بزرگترین جالد تاریخ بشریت برای همیشه 

در اذهان ثبت شود. 
هــزاران تن از مــردم ژاپن در کنار »شــینزو آبه«، 
نخســت وزیر و بسیاری از بازماندگان جنایت هیروشیما 
دیروز بــرای ادای احتــرام به جان باختــگان در مرکز 
هیروشــیما که بنای یادبودی برای قربانیان حمله اتمی 
آمریکا ساخته شده، ساعت 8:15 به وقت محلی، )یعنی 
همان زمانی که بمب اتمی بر ســر مردم هیروشیما فرو 
ریخت(، یک دقیقه ســکوت کردند، ۷2 ســال پیش در 
چنین ســاعتی آمریکا نخستین بمب اتمی جهان را که 
»پسر کوچک« نام داشــت، از یک بمب افکن بی-29 
در تاریخ ششــم اوت 1945 بر روی هیروشیما انداخت 
و این شــهر با 300 هزار نفر جمعیت را با خاک یکسان 
کرد. گفته می شود همان لحظه اول، حدود 140هزار نفر 
جان خود را از دست دادند. در فاصله سال های 194۶ تا 
1951، نیز به تعداد تلفات ۶0هزار نفر دیگر اضافه شد. 

در هفتادودومین سالگرد اولین حمله اتمی جهان صورت گرفت

یک دقیقه سکوت برای 140 هزار قربانی بمباران اتمی هیروشیما

کاخ ســفید برای مقابله با درز بی ســابقه اطالعات حساس 
به رســانه ها تصمیم گرفته از دستگاه دروغ سنج برای آزمایش 
کارکنان خود استفاده کند. کارکنان کاخ سفید منشأ اصلی درز 

این اطالعات هستند.
درز اطالعات حساس به رسانه ها خشم مقامات دولت ترامپ را حسابی 
برانگیخته است. دادستان کل آمریکا روز جمعه با اشاره به این موضوع و 
با اعالم این که طی ماه های اخیر میزان افشاگری های از اطالعات محرمانه 
دولتی، بدون مجوز به رســانه ها یا دشمنان خارجی افزایش چشمگیری 
داشته است )تا 3 برابر(، تأکید کرد که چهار نفر در ارتباط با این موضوع 
متهم شده اند. چند روز پیش افشای گفت وگوی جنجالی ترامپ با همتای 

مکزیکی و استرالیایی اش سر و صدای زیادی به راه انداخت.
دادســتان آمریکا در ادامه گفت: »هیچ کســی حق نــدارد دعواها و 
اختالفات پنهان خود را با انتشار اطالعات حساس دولتی به رسانه ها بکشاند. 
هیچ دولتی نمی تواند در شرایطی کار بکند که رهبران آن نتوانند درباره 
مسائل حساس به طور محرمانه گفت وگو کنند یا قادر نباشند که آزادانه 
و با اطمینان خاطر با رهبران خارجی مکالمه محرمانه ای داشته باشند.« 
دونالد ترامپ در ماه های اخیر بارها نسبت به درز اخبار محرمانه دولت به 
رســانه ها هشدار داده و هفته گذشته با انتقاد شدید از دادستان کل او را 
متهم کرده بود که در قبال این مسئله از خود ضعف شدیدی نشان داده 
است. برای مقابله با روند درز اطالعات دولتی به رسانه ها اما، »کلین کانوی« 
مشاور ارشــد دونالد ترامپ از احتمال استفاده از دستگاه های دروغ سنج 
برای تعدادی از افراد در بخش هایی از کاخ ســفید و امکان دسترسی به 

متن تماس های تلفنی دونالد ترامپ خبر داده است.
»کلین کانوی« در گفت وگویی با شــبکه فاکــس نیوز گفته: »دفتر 
ریاســت جمهوری آمریکا به کار بردن آزمایشــات دروغ سنجی که دقتی 
کمتر از ۶5 درصد دارند! را رد نکرده بود.« استفاده از این ادبیات پس از 
تاکید وزارت دادگســتری بر توقف انتقال اطالعات مربوط به کاخ سفید 
صورت گرفته است. کانوی در این باره هم گفته: »شناسایی افراد جاسوس 

به مراتب ساده تر از چیزی است که آنها تصور می کنند.«

کاخ سفید به دستگاه های دروغ سنج 
مجهز می شود!

عربستان
روزنامه اسپانیایی پابلیکو: رژیم سعودی به خطرناک ترین تروریست ها 
پناه داده و بیش از 10 میلیارد دالر برای ترویج اندیشه تکفیری وهابی در 
جهان هزینه کرده است . نظام حاکم در ریاض، حامی و منتشر کننده اصلی 
اندیشه وهابی تندرو است که شبکه تروریستی داعش و دیگر شبکه های 
تکفیری بر پایه این اندیشــه شکل گرفته اند . خطرناکترین سرکرده های 
شــبکه تروریستی القاعده در عربســتان فعالیت می کنند و به آسانی در 

تردد هستند و از حمایت های مالی و نظامی رژیم سعودی برخوردارند.
انگلیس

ســاندی تلگراف: بریتانیا آماده است تا 40 میلیارد یورو را به عنوان 
بخشــی از توافق برای ترک اتحادیه اروپا پرداخت کند. 3 منبع آشنا به 
راهبرد مذاکراتی بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا که نامشان فاش نشده، 
اعالم کرده اند. بریتانیا حاضر اســت تا این مبلغ را پرداخت کند. اتحادیه 
اروپا خواستار پرداخت ۶0 میلیارد یورو از سوی این کشور شده و از لندن 
خواســته تا پیش از آغاز مذاکره بر سر مسائل پیچیده ای مانند مقررات 

تجاری، وضعیت بدهی ها و تعهدات مالی خود را روشن کند.
ونزوئال

بی بی ســی : مجلس موسســان ونزوئال در نخستین روز کاری خود 
دادستان کل این کشــور را برکنار کرد. مأموران امنیتی ونزوئال پیش از 
اعالم برکناری »لوئیزا اورتگا«، دفترش را محاصره و از ورود و خروج وی 

جلوگیری کردند.
آلمان

در نشریه روســی »آرگومنتی ا یفاکتی«: مقام های آمریکا به جنون 
اعمال تحریم مبتال شــده اند و در هر فرصتی خواهــان کاربرد این ابزار 
علیه کشورهای مخالف سیاست های واشنگتن هستند. زمانی که عملیات 
کریمه و ماجرای اوکراین در سال 2014 آغاز شد، آمریکا و اتحادیه اروپا 
مجازات هایی علیه روســیه وضع کردند. امــا آن زمان، هدف مجازات ها 
واداشتن مسکو به توقف حمایت از جدایی طلبی در شرق اوکراین بود و 
ســخن از تضعیف یا ویران کردن اقتصاد روسیه نبود، بلکه تصور می شد 

تحریم ها بالفاصله پس از آغاز روند صلح در اوکراین لغو می شود.
پاکستان

فارس : فرمانده ارتش پاکستان بعد از بازدید از خطوط مقدم عملیات 
خیبر 4 در منطقه راجگال گفته 90 درصد این منطقه عملیاتی پاکسازی 
شــده اســت... ارتش توانسته خواســته مردم برای مبارزه با تروریسم و 
افراط گرایی را برآورده کند. بعد از تکمیل عملیات خیبر 4 منطقه راجگال 
از وجود تروریســت ها پاکسازی می شــود و امکان بازگشت مردم محلی 

فراهم خواهد شد.

سرویس خارجی-
وزیر کشور فرانسه می گوید: تاکنون 2۷۱ تروریست از مناطق 
جنگی عراق و سوریه به فرانســه بازگشته اند و در خیابان های 

فرانسه قدم می زنند.
حمایت فرانسه از گروه های تروریستی در سوریه و عراق این کشور را 
به شدت در معرض حمالت تروریستی قرار داده است، حمالت تروریستی 
که در طول 2 سال گذشته در شهرهای فرانسه صدها نفر را کشته و زخمی 
کرده است اما این تمام مشکل فرانسه نیست. تروریست های فرانسوی که 
طی پنج ســال گذشته به داعش و النصره پیوسته اند با فروپاشی خالفت 

شیطانی شان حاال راهی سرزمین مادری شده اند.
در همین راســتا »جرارد کلمب« وزیر کشــور فرانسه در مصاحبه با 
روزنامه »لو ژورنال دیمانش« تاکید کرد: فرانســه شــاهد بازگشت 2۷1 
تروریست از مناطق جنگی سوریه و عراق بوده و همه آنها تحت بازجویی 
مقام های قضایی قرار می گیرند. تروریست هایی که به فرانسه بازگشته اند 
شامل 21۷ بزرگسال و 54 کم سن و سال هستند که برخی از آنها فعال 

در بازداشت به سر می برند.«
منابع فرانسوی می گویند، حدود ۷00 شهروند این کشور برای جنگ 
در عراق و سوریه به صفوف تروریست های داعش پیوسته اند و فرانسه نیز 
مانند سایر کشــورهای اروپایی برای مقابله با این چالش، با دردسرهای 
زیادی روبرو شده اســت.وی در پاسخ به این سؤال که »چند تروریست 
فرانسوی در عراق و سوریه کشته شده اند«، گفت: »تایید اطالعات کسب 
شده دشوار است...تهدید حمالت تروریستی در فرانسه همچنان بسیار باال 
است.« وی در ادامه فقط به 2 حمله علیه نیروهای پلیس در »شانزه لیزه« 

و ۷ توطئه تروریستی خنثی شده در سال 201۷ میالدی اشاره کرد.
فرمانده نیروهای ویژه فرانسه نیز اخیرا گفته بود واحدهای نظامی این 
کشور به طور مستقیم در جنگ های خیابانی در شهر موصل عراق شرکت 
کرده اند ولی این مســئله را تکذیب کرد که نیروهای ویژه به طور خاص 
تروریست های فرانسوی را که همراه با داعش می جنگند، هدف قرار داده اند.
گفتنی است، وقتی در آغاز بحران سوریه و عراق، تکفیری ها از غرب 
راهی این دو کشور می شدند، رهبران غرب اصراری به مقابله با این روند 
نداشــتند! اما اکنون مانده اند، با تروریست هایی که حاال جالد شده و به 
خانه برمی گردند، چه کنند. پیش از این، درست زمانی که غرب در توهم 
سرنگونی بشار اسد و تضعیف مقاومت به نفع رژیم صهیونیستی غرق شده 
بود، رهبر انقالب طی هشداری به آنها یادآور شد، روزی فرا خواهد رسید 

که آتش این تکفیری ها دامن خودتان را خواهد گرفت.

به گفته وزیر کشور فرانسه
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در خیابان های فرانسه قدم می زنند

تظاهرات در سرزمین های  اشغالی
علیه فساد و کالهبرداری نتانیاهو

روزنامه رای الیوم نوشته رئیس جمهور سودان 
با اعزام نظامیان بیشتر به جنگ یمن نه تنها جیب 
خالی خود را از پول عربســتان پر نمی کند، بلکه 

تابوت های بیشتری تحویل خواهد گرفت.
به گزارش فارس، روزنامه »رای الیوم« در گزارشی 
اعالم کرده تصمیم دولت خارطوم در اعزام یگان   هایی از 
نیروهای واکنش سریع به جنگ یمن با استقبال از سوی 
محافل ائتالف سعودی و از سوی دیگر تهدید الحوثی ها 
و خشم برخی محافل مردمی سودان همراه شده است.

»محمد علی الحوثی«، رئیس کمیته مردمی انقالب 
عالــی یمن هم تهدید کرده که همه این نیروها با ورود 
به میادین نبرد کشــته خواهند شد به خصوص که این 
نیروها قرار است در خط مقدم جبهه مقابله با نیروهای 
ارتش و کمیته های مردمی در کنار نیروهای سعودی و 

رای الیوم:

یمن گورستان نظامیان سودانی می شود اما خزانه عمر البشیر پر نخواهد شد
اماراتــی قرار بگیرند یا به نیابت از آنها جنگ کنند. الحوثی 
در صفحه خود در توییتر و فیس بوک نوشت: »باند البشیر 
دوباره سربازانی را به هولوکاست یمن اعزام کرده و ملت به 
یاری پروردگار قادر به مقابله و کشتار آنهاست« گزارش های 
غیررسمی هم حاکی است که شمار نیروهای سودانی حاضر 
در جنگ یمن به 8 هزار و 220 نفر اعم از ســرباز و افســر 
می رسد و این تعداد غیر از نیروهای »واکنش سریعی« است 
که قرار اســت به تازگی از سودان وارد یمن شوند.طبق این 
گزارش، این در حالی اســت که عمر البشیر، رئیس جمهور 
ســودان در ســال 2013 اعالم کرده بود حضور سودان در 
جنگ یمن نمادین است و از سه فروند هواپیما )که یکی از 
آنها سقوط کرده( و چند سرباز تجاوز نمی کند. دولت سودان 
درباره شمار واقعی نیروهای کشته و زخمی خود در یمن هم 
حرفی نمی زند تا مانع افزایش نارضایتی و خشم ملت خود 

شود در حالی که محافل یمن می گویند شمار آنها  تاکنون 
به 1۷۷ کشــته رسیده است در حالی که دولت خارطوم به 

طور رســمی تنها به کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن 
22 نفر دیگر از نظامیان خود در یمن اعتراف کرده است.

بمب دوم معروف به »مرد چاق«، سه روز بعد بر سر اهالی 
شهر ناکازاکی فرود آمد و تعداد کشته های هیروشیما و 
ناکازاکی در اولین بمباران اتمی در جهان توسط آمریکا، 

تا 220 هزار نفر افزایش یافت. 
قدرت بمب اول را معادل 20 هزار تن تی ان تی برآورد 
کرده اند که در ارتفاع 548متری زمین منفجر شــد. اما 
حقیقت آن است که آثار مخرب بمباران اتمی هیروشیما 
و ناکازاکی، به 220 هزار کشته محدود نشد و بعدها که 
اولین کودک تحت تأثیر تشعشعات بمب اتمی با بیماری 

ســرطان خون از مادر متولد شد، جهانیان دریافتند که 
آمریکا چه جنایتی را در حق بشریت مرتکب شده است. 
در سال های بعد، کودکان ناقص الخلقه یا مبتال به سرطان 
خون بیشــتری از مادران آســیب دیده از بمباران اتمی 
هیروشیما و ناکازاکی متولد شدند و پس از مدت کوتاهی 
درگذشتند. عمق این جنایت زمانی روشن می گردد که 
معلوم شد دولت ژاپن چند ماه قبل از این فاجعه خواستار 
صلح شــده بود، چراکه بمباران های هوایی ارتش آمریکا 
ثابت کرده بود که برتری هوایی با دولت های متفق است 

و ژاپن از این نظر قدرت مقابله با نیروی هوایی آمریکا را 
ندارد، به همین دلیل پیشنهاد صلح داده بود. اما غربی ها 
همواره به دروغ اعــالم کرده اند، با این حمله ژاپن را به 
تســلیم واداشته و باعث پایان جنگ جهانی شده  اند. در 
واقــع علت اصلی این بمباران این بود که آمریکا پس از 
جنگ جهانی دوم می خواست آزمایش های هسته ای خود 
را عمــال به مرحله آزمایش بگذارد و قدرت اتمی خود را 
به رخ شوروی و دیگر کشورها نشان دهد و چه کشوری 
بهتر از ژاپن که می توانست با حمله به آن به عنوان کشور 
دشمن، جنایت خود را ســرپوش بگذارد. هری ترومن، 
رئیس جمهور وقت آمریکا که دستور بمباران اتمی را داد 
پس از این حمله در یک ســخنرانی، انفجار این بمب را 
به آمریکایی ها تبریک گفت و مدعی شد که پس از این 
زمان آمریکا سالحی دارد که منافع آمریکا را در هر مکان 

و هر زمان تامین خواهد کرد.
»بنیتز« خلبان آمریکایی نیز که پس از این بمباران 
اتمی در آسمان هیروشیما به گردش پرداخت و در کمال 
خونســردی عکس هایی از خرابی ها و قربانیان این شهر 
گرفت، پس از بازگشــت به آمریکا مدال افتخار گرفت. 
وی پس از آن نیز اصال احساس پشیمانی نکرد و در آخر 
عمرش گفت که حتی یــک لحظه به خاطر این حادثه 
احساس پشیمانی نکرده و خوابش هم به هم نریخته است.

55 بار حمله به شمال یمن ظرف 48 ساعت        سعودی ها روی صهیونیست ها را هم سفید کردند


