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اسقفاعظمانگلیس:سرمایهداری
نظامیشکستخوردهاستکهنسلآیندهراتباهخواهدکرد

عالی ترین مقام روحانی کلیســای رسمی 
انگلیس معتقد است نظام سرمایه داری، زندگی 

نسل آینده این کشور را تباه خواهد کرد.
»جاستین ولبی« اظهار داشته: »مدل اقتصادی 
ما )سرمایه داری انگلیس( شکست خورده است ... ما 
زندگی نسل )آینده( را تباه خواهیم کرد. این نسل در 
جهانی زندگی می کند که فاصله میان طبقات فقیر و 

غنی در آن زیاد است.« اسقف اعظم »کانتربری« در 
ادامه یادآور شده که منافع حاصل از رشد اقتصادی در 
این کشور، به طور عادالنه توزیع نمی شود و به جای 
اینکه باعث افزایش حقوق )دستمزد( افراد شود، در 
راســتای افزایش سرمایه هزینه می شود. وی درعین 
حال از دولت لندن خواســت بــر فعالیت بانک ها و 

موسسات مالی انگلیس نظارت کند.

روایتنتانیاهواز
روابطبیسابقهاسرائیلباارتجاععرب

نخســت وزیر رژیم صهیونیستی با »بی سابقه« 
خواندن »روابط اسرائیل با کشــورهای عربی«، از 
همکاری های گسترده این رژیم با مرتجعین عرب در 

پشت پرده خبر داد.
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیروز 
اعالم کرد »روابط اسرائیل با کشورهای عربی، امروزه بهتر 
از هر زمان دیگری در تاریخ - حتی دوران امضای توافقات 
صلح - است.« به نوشته روزنامه »جروزالم پست« نتانیاهو 

طی دیدار با کارکنان وزارت خارجه این رژیم این اظهارات 
را بیان داشته و گفته »اتفاقاتی که اکنون میان اسرائیل و 
کشورهای عربی رخ می دهد، بی سابقه است. همکاری های 
گسترده ای در زمینه های مختلف، در پشت پرده در جریان 
است.« وی با بیان اینکه »تغییری بزرگ در حال رخ دادن 
است،« ابراز تاسف کرد که این تغییر هنوز به فلسطینیان 
نرسیده تا آنها از مفاد توافقی که برای اکثریت اسرائیلی ها 

غیرقابل قبول است، عقب نشینی کنند!
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روسیه
صدا وسیما: والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این بار از پکن و 
از محل اجالس بریکس بر سیاست های کاخ سفید تاخت و طبقه حاکم 
بر آمریکا را »مشتی بی فرهنگ سیاسی«، نامیده و تعطیلی کنسولگری 
و نمایندگی های روسیه در آمریکا را هم عملی »گستاخانه« برشمرده 
اســت. تعطیلی کنسولگری و دو نمایندگی روسیه در سانفرانسیسکو، 
واشنگتن و نیویورک و تفتیش غیرقانونی این اماکن دیپلماتیک، همچنان 
یکی از محورهای مورد مناقشه در روابط مسکو و واشنگتن بوده است. 

برزیل
فارس: دادســتان کل برزیل طی حکمی »لوال داســیلوا« و »دیلما 
روسف« رؤسای جمهور پیشین این کشور را رسما به فساد مالی متهم 
کرده اســت. در حکم دادستانی برزیل هشت نفر از اعضای حزب کارگر 
برزیل از جمله »داسیلوا« و »روسف«، به »تالش برای تشکیل یک سازمان 
مجرمانه، فساد مالی و پول شویی« متهم شده اند. این اولین اتهامات قضایی 
علیه روسف است که در سال 2016 به دلیل نقض قوانین بودجه از سمت 

ریاست جمهوری برکنار شده بود.
چین

هندو بیزینس الین: در حالی که تنش در فالت »دوکلوم« بر روابط 
چین و هند سایه افکنده و دو طرف را تا درگیری نظامی پیش برده بود، 
سران دو کشور در حاشیه اجالس »بریکس« در چین با هم دیدار کردند. 
»نارندرا مودی« نخست وزیر هند و »شی جین پینگ« رئیس جمهور چین 
با برگزاری نشست دو جانبه به تنش 73 روزه پایان دادند. این نشست 
بیش از یک ساعت طول کشید و دو طرف تصمیم گرفتند با احترام به 

همدیگر صلح و آرامش مناطق مرزی را حفظ کنند.
کره شمالی

رویترز: دبیر کل ســازمان ملل متحد در نشست این سازمان درباره 
کره شــمالی گفته: جهان با بحران های جدی همانند تهدید هسته ای، 
فرقه گرایی و بحران آب و هوایی روبه رو است. آزمایش های هسته ای کره 
شمالی باعث بر هم زدن ثبات منطقه و جهان شده است.« آنتونیو گوترش 
همچنین گفته »به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد به رئیس شورای 
امنیت نامه نوشته ام که به شدت نگران جان انسان ها در میانمار هستم؛ 

جامعه جهانی باید جلوی این خشونت ها را بگیرد.« 
انگلیس

گاردین: یک سند فاش شده نشان می دهد که دولت لندن قصد دارد 
پس از خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت(، محدودیت های بیشتری را برای 
ورود شهروندان اروپایی به این کشور اعمال کند. طبقه این اسناد دولت 
لندن همچنین قصد دارد محدودیت هایی را برای ورود کارگران اروپایی با 
مهارت پایین وضع کند. این سند 82 صفحه ای شامل پیشنهادات وزارت 
کشــور انگلیس برای مدیریت سیاست های مهاجرتی پس از خروج این 
کشور از اتحادیه اروپا است. یکی از مهم ترین اختالفات لندن و بروکسل 
برای دســتیابی به توافق برگزیت، سیاست های مهاجرتی است و لندن 
قصــد دارد پس از خروج از اتحادیه اروپا، آزادی جابجایی نیروی کار و 

سایر شهروندان اروپایی به این کشور را قطع کند.
ترکیه

حریت: حزب اپوزیســیون »مردم جمهوری خواه« اعالم کرده »در 
حال حاضر 171 خبرنگار در زندان بوده و 187 رســانه در ســال های 
اخیر بــه خصوص پس از کودتای 1۵ ژوئیه 2016 در سراســر ترکیه 
تعطیل شده اند.« این حزب در آخرین گزارش خود خواستار آزادی این 
خبرنگاران شده و همچنین از دولت خواسته  بحث اجرای یونیفرم های 
یکسان و خاص برای زندانیان کودتا را کنار بگذارد. »اوتکو چاکر اوزر«، 
از حزب مــردم جمهوری خواه اعالم کرده »باید بازداشــت خبرنگاران 
پایان یابد. خبرنگاران نباید به خاطر دیدگاه ها، نوشــته ها و انتقاداتشان 

در زندان باشند.«
افغانستان 

 تسنیم: نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان اظهار داشته که »صلح 
با طالبان نه با تحقیر آن ها، بلکه با پیشنهادی محترمانه صورت خواهد 
گرفت و اگر مخالفان مسلح دولت افغانستان تمایلی به پیوستن به روند 
صلح ندارد باید منتظر بمانیم.« این در حالی است که براساس آخرین 
گزارش اداره بازرسی ویژه آمریکا در امور افغانستان، حکومت افغانستان بر 
کمتر از 60 درصد از خاک این کشور کنترل دارد و بسیاری از کارشناسان 
نیز معتقدند که بعید است طالبان هنگامی به گفت وگوهای صلح بپیوندند 

که در حال پیشروی در افغانستان هستند.

سرویس خارجی-
لغــو قانونی مهاجرتــی »داکا« تازه ترین اقدام 
غافلگیرکننده ترامپ است که جنجال بزرگ سیاسی 

را در این کشور به راه انداخته است.
ترامپ در زمان تبلیغات ریاســت جمهوری وعده های 
زیادی داده بود که یکی از آنها توقف اجرای طرح مهاجرتی 

»داکا« بود. 
طــرح »داکا«، در ســال 2012 و در دولت باراک اوباما 
پیشــنهاد شد و به اجرا در آمد. »داکا« برنامه ای است که بر 
اساس آن نوجوانان و کودکانی که به صورت غیرقانونی با والدین 
خود پا به آمریکا گذاشته اند. اجازه کار و زندگی پیدا می کنند. 
بر پایه طرح »داکا« فرزندان مهاجران غیرقانونی می توانند از 
کار در بازار سیاه و مخفی شدن نجات پیدا کرده و در دانشگاه 
ثبت نام کنند و یا درخواست گواهینامه رانندگی کنند و از همه 

مهم تر اجازه کار در خاک آمریکا را داشته باشند.
 این طرح تنها شامل افرادی می شد که پیش از شانزده 
ســالگی به همراه پدر و مادرانشان وارد آمریکا شده بودند. 
گزارش ها نشــان می دهد که برنامه »داکا« تا پایان مارس 
)فرودین 96( سال 2017 حدود 886 هزار مهاجر را تحت 

پوشش قرار داده است. 
بیشتر این مهاجران مکزیکی هستند اما جوانان دیگری 

از کشــورهای الســالوادور، گواتماال و هندوراس نیز در این 
فهرست بلندباال قرار می گیرند که اغلب آنها از طریق زمینی و 
غیرقانونی تنها و یا به والدین خود وارد خاک آمریکا شده اند. 
اما ترامپ روز ســه شنبه دستور توقف اجرای این طرح 
را صادر کرد و بالفاصله نیز توپ را در زمین کنگره انداخت 
و گفت: رســیدگی به این مخمصه که چه کسی از آنها قرار 
است اخراج شود به کنگره مربوط است و نه به او و کنگره نیز  

6 ماه وقت دارد که به این موضوع رسیدگی کند.
تهدید زندگی 800 هزار نفر

پیش از لغو این قانون توســط ترامــپ، ثروتمندترین 
شرکت ها و کمپانی های آمریکایی از جمله گوگل و فیسبوک 
با انتشار نامه ای از دولت ترامپ خواسته بودند تا اجرای این 
»طــرح موفق« را متوقف نکند. لغــو قانون »داکا« زندگی 
800 هزار مهاجــری را که در خاک آمریکا کار می کنند و 

تشــکیل خانواده داده اند تهدید می کند. با این حال معلوم 
نیســت روند اخراج این مهاجران از چــه زمانی اجرایی و 
آغاز خواهد شــد.نتایج تازه ترین نظرسنجی نشان می دهد 
که بیشتر آمریکایی با تصمیم دولت در توقف طرح »داکا« 

مخالف هستند. 
آغاز تظاهرات و اعتصاب

اما با اعالم لغو این قانون از سوی ترامپ هزاران آمریکایی 
در نیویورک دســت به تجمع اعتراضی گســترده  زدند. در 
این اعتراضات دســت کم 13 تن از جمله یک عضو شورای 
نیویورک بازداشت شدند و به جز آن، 3۴ تن دیگر هم ساعاتی 
پیش از آن مقابل برج ترامپ در همین شهر دستگیر شدند.

برخی از بازداشــتی ها کسانی هستند که قانون »داکا« 
شامل حال آنها هم می شد. بر اساس این گزارش دانشجویان 
مهاجری هم که از طرح دولت اوباما برای تحصیل و کار در 
آمریکا اســتفاده می کردند، علیه تصمیم دولت ترامپ برای 
لغو این مجوزها دست به کار شده اند. تظاهرات مشابه دیگری 
نیز در شهرهایی همچون سالت لیک سیتی، دنور، لس آنجلس، 
پورتلند، واشنگتن، نیوجرسی و شیکاگو برگزار شده است. 
همچنین دانشجویان در چندین شهر از جمله »فینیکس« 
و »آلبوکــرک« در اعتــراض به این تصمیم از شــرکت در 
کالس های درس خودداری و تجمعاتی اعتراضی برپا کردند.

سرویس خارجی-
نظامیان ائتالف تحت رهبری آمریکا با دو عملیات 
هلی برن جداگانه در حومه شهر »دیرالزور« سوریه، 
سرکرده های تروریست های »داعش« را فراری دادند.

رســانه جنگ ســوریه به نقل از »اتاق هماهنگی های 
مخالفان مسلح دولت سوریه«، اعالم کرده، ائتالف آمریکایی 
ضد داعش طی دو عملیات هلی برن جداگانه، شــماری از 
ســران داعش را فراری داد. به گزارش ایسنا، براساس این 
خبر، نیروهای ائتالف تحت فرماندهی آمریکا یک عملیات 
هلی برن را در منطقه »کب المال« واقع در اطراف روســتای 

»البولیل« حومه جنوب شرقی دیرالزور انجام دادند.
در این عملیات، دو بالگرد به کار گرفته شد و آمریکایی ها 
توانستند مسئول دارایی داعش در میدان نفتی »تیم« و چهار 
خانواده داعشی را فراری دهند.ائتالف آمریکایی ضد داعش در 
یک عملیات هلی برن دیگر که آن را نیز در حومه »دیرالزور« 
و در نزدیکی منطقه »الرحبه« )بیابان های المیادین( انجام 

داد، هشت عضو مهم داعش را فراری داد.
در ارتباط با شیطنت های آمریکا، فرمانده اتاق عملیات 
نیروهای همپیمان ارتش ســوریه نیز اخیراً اعالم کرده بود، 
اگر توطئه های آمریکا نبود، دیرالزور خیلی زودتر از اشغال 
داعش خارج می شد. وی گفت، حمالت عمدی جنگنده های 
ائتالف به ارتش سوریه، عالوه بر اینکه عملیات ارتش را عقب 
انداخت، باعث شد که داعش تالش کند بر شهر »دیرالزور« 
مسلط شود. هر چند که باالخره نتوانست به این هدف خود 
برســد.در ارتباط با حمایت های هوایی و لجستیکی آمریکا 
از گروه تروریســتی »داعش« در سوریه، عراق و افغانستان، 

تاکنون گزارش های مستند فراوانی منتشر شده است.

به اعتقاد کارشناسان، تنها در صورتی مقامات آمریکایی 
به خاطر این حمایت ها، به پای میز محاکمه کشیده می شوند 
که نفوذ آمریکا بر نهادهای قضایی بین المللی برداشته شود.

بیانیه ارتش 
درباره شکست محاصره دیرالزور

فرماندهی کل ارتش سوریه اما طی بیانیه ای، اعالم کرده: 
»یگان های نیروهای مسلح ما با همکاری نیروهای همپیمان و 
محلی و همچنین، با پشتیبانی نیروی هوایی سوریه و روسیه، 
پس از چند عملیات موفقیت آمیز، مرحله دوم عملیات را در 
عمق صحرای سوریه به پایان رسانده و توانسته اند محاصره 

شهر دیرالزور را در هم بشکنند و غیرنظامیان این شهر را که 
حدود سه سال در محاصره بوده اند، آزاد کنند.«

فرماندهــی کل ارتش ســوریه این اتفــاق را »تحولی 
استراتژیک« خوانده است.

واکنش ائتالف فلسطین
ائتالف گروه های مقاومت فلسطین نیز آزادسازی دیرالزور 
از لوث داعش را پیروزی راهبردی علیه تروریسم و حامیان 
آنها دانســت و اعالم کرد که این پیروزی چشــم اندازهای 
جدیدی را برای تحقق امنیت و صلح در تمام مناطق سوریه 

می گشاید.

ائتالف گروه های مقاومت فلسطین در ادامه تأکید کرد: 
»پیروزی ارتش سوریه در دیرالزور، به طرف های منطقه ای و 
بین المللی و در رأس آنها آمریکا، رژیم صهیونیستی، ترکیه، 
عربستان و مزدوران آنها در منطقه که به پروژه تجزیه سوریه 

دل بسته بودند، سیلی زده است.«
در این بیانیه همچنین آمده است: »ما به ملت سوریه، 
 ارتش و دولت این کشــور، این پیــروزی بزرگ را تبریک 
می گوییم و تأکید می کنیم که این پیروزی، نتایج مثبتی به 
نفع مســئله فلسطین و مسائل امت عربی به همراه خواهد 
داشت. ما به نیروهای ارتش سوریه و فرماندهانی که همیشه 
از انقالب ملت فلســطین و حقوق آنها در بازگشت و آزادی 
حمایت کردند و همچنین به ملت بزرگ ســوریه در سایه 
زعامت »بشار اســد« رئیس جمهور مبارز این کشور، درود 

می فرستیم.«
واکنش پوتین به پیروزی دیرالزور

»والدیمیر پوتین« هم در واکنش به شکست محاصره 
دیرالزور، تلگراف تبریکی برای »بشــار اسد« رئیس جمهور 
ســوریه ارسال کرده است. به گزارش تسنیم، رئیس جمهور 
روســیه در این تلگراف خطاب به »بشار اسد« گفته: »این 
پیروزی راهبردی، گامی مهم در مسیر آزادسازی سوریه از 

لوث تروریست ها به شمار می رود.«
سایر رویدادها

* دولت ســوریه قصد دارد برای بازگرداندن آوارگان به 
دیرالزور، میان این شهر و دمشق، داالن هوایی ایجاد کند.

* روزنامه فرا منطقه ای رأی الیوم نوشته، تسخیر استان 
دیرالزور، مشکل سوخت را در سوریه حل می کند. چندین 

چاه نفت در این استان وجود دارد.

آمریکا با 2 عملیات هلی برن سرکردگان داعش را از دیرالزور فراری داد

در حالی که که رسانه های بین المللی گزارش ها 
متعددی از ســوزاندن و ذبح کــودکان میانماری 
توســط دولت جنایتکار میانمــار خبر می دهند، 
آنگ سانگ ســوچی برنده جایزه صلح نوبل و رهبر 
این کشور در یک موضع گیری تاسف بار وقوع این 

جنایت ها را از اساس منکر شد!
دولت و بوداییان افراطی میانمار طی روزهای اخیر از 
هیچ جنایتی علیه مســلمانان مظلوم این کشور فروگذار 
نکرده اند. رسانه های بین المللی از آوارگی ده ها هزار مسلمان 

این کشور در بین کشورهای همسایه خبر می دهند. 
تصاویر کشــتار زنان و مردان بی گناه و غرق شــدن 
کــودکان معصوم در ســیل بارها در شــبکه های خبری 
بین المللی و شــبکه های اجتماعی باز نشــر شده و موج 
گسترده ای از اعتراضات را در سراسر جهان به راه انداخته 
اســت. رهبران کشورهای دنیا نیز علیه این جنایات بارها 
اعتــراض کرده و علیه آن موضــع گرفته اند. تصاویر این 
جنایات نیز هر روز منتشر می شود.  چند روز پیش روزنامه 
انگلیسی ایندیپندنت گزارش داد که در میانمار» کودکان 
زنده زنده در آتش ســوزانده و ذبح می شوند و به همین 
دلیل مسلمانان این کشور برای فرار از این جنایت ها راهی 
کشورهای همسایه و به ویژه بنگالدش شده اند. « سازمان 
ملل نیز اعالم کرده که از مهرماه گذشــته بیش از 233 
هزار نفر از مســلمانان روهینگیا برای نجات جانشان وارد 
بنگالدش شــده اند.اما با وجود این همه جنایت و اذعان 
بســیاری از رســانه های بین المللی و برگزاری اعتراضات 
جهانی علیه این نسل کشی آشکار خانم آنگ سانگ سوچی 
برنــده جایزه صلح نوبل! که از وی به عنوان »رهبر اصلی 
میانمار« یاد می شود چشم خود را بر این جنایت ها بسته 
و آن را انکار می کند.وی در حالی که مدت ها نسبت به این 

جنایت ها »بی تفاوت« بوده ، پس از افزایش فشارها، سکوتش 
را درباره قتل عام مسلمانان روهینگیا شکست و مدعی شد 
» اخبار منتشــر شده درباره آنها جعلی هستند.« سوچی 
در گفت وگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه مدعی شــد، »حکومت میانمــار از همه مردم این 
کشــور و تمام ساکنان اســتان راخین حفاظت می کند!! 
»آنگ سان ســوچی« حتی گفت »انتشار چنین اخباری 
درباره روهینگیا و چنین اطالعات غلطی منجر به تمایالت 
تروریستی خواهد شد.« )!( سوچی درحالی انتشار این اخبار 
را جعلی می خواند که اخیرا حتی ســازمان ملل نیز طی 
گزارشی از کشتار مسلمانان و سوزانده شدن صدها خانه 
روهینگیا به دســت نیروهای امنیتی میانمار خبر داده  و 

خواستار توقف فوری این جنایات هولناک شود.
مین گذاری برای کشتار بیشتر 

بر اســاس گزارش های تازه دولت میانمار حتی برای 
مقابله با بازگشــت آوارگان به این کشور به حربه جدیدی 
متوسل شده است.  منابع دولتی در بنگالدش اعالم کردند 
»میانمار طی چند روز اخیر در مرزهای مشترک با بنگالدش 

مین گذاری کرده است تا مسلمانان روهینگیایِی فراری از 
خشــونت ها، امکان بازگشت نداشــته باشند و در صورت 

بازگشت نیز کشته شوند.«
به گزارش تسنیم به نقل از »رویترز«، دو منبع دولتی 
در بنــگالدش اعــالم کردند »میانمــار از چند روز پیش 
اقدام به کار گذاشــتن مین  در مرزهای خود با بنگالدش 
کرده اســت و احتمال می رود این کار با هدف جلوگیری 
از بازگشــت مسلمانان روهینگیایی باشد که از خشونت ها 
در میانمار فرار کرده اند.« این دو منبع، که از وضعیت مرز 
میانمار و بنگالدش مطلع هستند ولی به خاطر حساسیت 
موضوع خواستند هویت شان فاش نشوند، تصریح کردند: 
»بنگالدش رســما به مین گــذاری در نزدیکی مرزهایش 

اعتراض کرده است.«
 از ســوی دیگر، »فیل رابرتســون« معاون دیده بان 
حقوق بشر آسیا  اعالم کرده »گزارش هایی وجود دارد که 
ارتش، زمین های میانمار در مرز این کشور با بنگالدش را 
مین گذاری کرده است. اگر این حقیقت داشته باشد، آنگاه 
تنها موضوع ظلم و آزار مسلمانان مطرح نخواهد بود بلکه 

مسئله هدف قراردادن غیرنظامیانی مطرح خواهد شد که 
در تالشند از یک وضعیت خطرناک فرار کنند.«

»آنتونیو گوترش« دبیرکل ســازمان ملل متحد هم از 
مقام های میانمار خواســت به خشونت ها علیه مسلمانان 
میانمار در اســتان راخیــن پایان دهند. وی نســبت به 
»پاکســازی قومی« یا »تنش های منطقه ای« هشدار داد. 
دبیرکل سازمان ملل همچنین در اقدامی کم سابقه، نامه ای 
به شورای امنیت متشکل از 1۵ عضو فرستاد و در آن، نگرانی 
خود را از تبدیل خشــونت ها در میانمار به »بحران انسانی 
که پیامدهایی بر صلح و امنیت فرامرزی دارد«، ابراز کرد. 
پس از آن که شبه نظامیان روهینگیایی در روز 2۵ آگوست 
)3 شــهریور( به نیروهای امنیتی در میانمار حمله کردند 
ارتش دست به عملیات نظامی گسترده ای زده که در جریان 
آن، تاکنون دســتکم ۴00 تن کشته و نزدیک 12۵ هزار 
روهینگیایی دیگر به کشور همسایه، بنگالدش فرار کرده اند، 

وضعیتی که نشان از وقوع بحران بزرگ انسانی است.
سایر رویدادها

* جار برنج پاکستانی در اقدامی جالب اسکان، اشتغال، 
و آموزش هزار مسلمان روهینگایی در کراچی را به عهده 

گرفتند.
*  نخســت وزیر عــراق بر ضرورت تشــکیل ائتالفی 

بین المللی با هدف نجات مسلمانان روهینیگا تاکید کرد.
* مالزی سفیر میانمار را فراخواند تا نارضایتی خود را 
نسبت به ادامه خشونت ها در استان راخین علیه مسلمانان 

روهینگیا اعالم کند.
* رهبر جنبش انصاراهلل یمــن ضمن محکوم کردن 
حمالت نیروهای ارتش میانمار به مسلمانان روهینگیا بر 
ضرورت تحرکات فوری و تالش برای توقف جنایات و کشتار 

دسته جمعی تاکید کرد.

به کره شمالی حمله کنید!
موشــه یعلون وزیر جنگ سابق اسرائیل اما رسما از آمریکا درخواست کرده 
به کره شمالی حمله کند تا دیگر کشورها از آن درس عبرت بگیرند! یک روزنامه 
صهیونیستی به نقل از »موشه یعلون« نوشته، »مذاکرات با کره شمالی به مدت 
دو سال طول کشید اما به نتیجه ای نرسید، از این رو ممکن است چنین شرایطی 
درمورد ایران نیز تکرار شــود، باید از تجربه کره شمالی درس بگیریم تا به ایران 
اجازه رفتار مشابهی را ندهیم.!«به اعتقاد این مقام صهیونیست، »با اینکه آزمایش 
موشکی کره به ما مربوط نمی شود، اما باید از پیامدهای آن بیمناک باشیم چراکه 
پاســخ جامعه بین الملل به اقدامات کره شمالی بر روی رفتارهای ایران در آینده 
نزدیک نیز ســایه می اندازد.«تنش ها بین کره شمالی و آمریکا تقریبا تمام دنیا را 
نســبت به وقوع جنگ بین این دو کشــور به شدت نگران کرده است. با توجه به 
اینکه وقوع هرگونه جنگی بین این دو می تواند خیلی زود به جنگ هسته ای ختم 
شــود، این نگرانی ها قابل توجه و درک هستند.اما در چنین شرایطی و درحالی 
که گفته می شــود وقوع جنگ اتمی بین کره شمالی و آمریکا به مرگ میلیونها 
نفر منجر خواهد شد، رژیم صهیونیستی درخواست حمله نظامی به کره شمالی 
را کرده اســت که در جای خود قابل تامل است!خبر دیگر اینکه »نیکی هیلی« 
نماینده آمریکا در سازمان ملل روز سه شنبه در سخنانی بر بی فایده بودن تحریم ها 
علیه کره شــمالی اذعان کرد و گفت بعید است تحریم های بیشتر موجب تغییر 
رفتار کره شمالی شود. وی درعین حال گفت اعمال تحریم های جدید منابع مالی 
موردنیاز این کشــور برای برنامه های هسته ای و موشک بالستیک را قطع خواهد 
کــرد. »باب کورکر« رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ســنای آمریکا نیز روز 
گذشــته اعالم کرد »اکنون زمان مناسبی برای اعمال تحریم های جدیدتر علیه 
کره شمالی نیست.« وی با بیان اینکه »تنش ها با پیونگ یانگ بسیار باال گرفته« 
تاکید کرد »بهتر است قانون گذاران آمریکایی برای اعمال تحریم های جدیدتر علیه 

کره شمالی کمی صبر کنند.«
انگلیس: موشک های کره شمالی به ما نزدیک تر است!

نخست وزیر انگلیس اما در گفت وگو با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با وی 
بر لزوم تدابیر »سریع« برای مقابله با تهدید  هسته ای کره شمالی تاکید کرده است.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه »ایندیپندنت«، ترزامی و دونالد ترامپ طی 
یک گفت وگوی تلفنی از چین خواستند هر آنچه در توان دارد برای بازداشتن کره 
شمالی از تحریک های بیشتر انجام دهد. اخیرا مقام های انگلیس در یک نشست 
کابینه این کشــور هشدار داده بودند که سالح های هسته ای کره شمالی بیشتر از 

آنکه به لس آنجلس نزدیک باشد به لندن نزدیک است.

بلومبرگ: کره شمالی
60 موشک اتمی آماده شلیک دارد

علی رغم همه اسناد و گزارش های بین المللی

سوچی، برنده جایزه صلح نوبل
جنایات هولناک علیه مسلمانان میانمار را انکار کرد!

گروهی از مردم آلمان در جریــان رقابت های انتخاباتی در 
 حالی که شعار »دروغگو، دروغگو« می دادند با گوجه فرنگی به

صدر اعظم آلمان حمله کردند.
انتخابات پارلمانی آلمان 2۴ ســپتامبر )2 مهرماه( برگزار می شود و 
»مارتین شولتس« از حزب سوسیال دموکرات رقیب اصلی آنگال مرکل 

صدراعظم  در این انتخابات است. 
کارشناسان بر این باورند که در عین حالی که آلمان در آستانه این 
انتخابات دچار چالش های جدی در حوزه سیاست داخلی یعنی »بحران 
مهاجرت« و در حوزه سیاست خارجی یعنی مسئله »به قدرت رسیدن 
ترامپ«، »تحریم های روســیه« و »اختالفات با دولت ترکیه« است؛اما  
از همان ابتدا، کارزار انتخاباتی  در این کشــور سرد و بدون تنش پیش 
می رود و با وجود  تمام انتقادهای جدی به سیاســت های مرکل تقریبا 
روشن است که مرکل مجددا برای بار چهارم صدر اعظم آلمان خواهد شد.
با وجود این رقابت ســرد و بــی روح،  در جریان مبارزات انتخاباتی 

»آنگال مرکل« در هایدلبرگ، به سمت وی گوجه فرنگی پرتاب شد.
بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، در جریان مراسمی که حدود ۴0 دقیقه 
طول کشــید، شعارهایی مانند »خائن به ملت«، »منافق« و »دروغگو« 
خطاب به مرکل سر داده شد و مخالفان وی سعی کردند با زدن کف و 

سوت محیط را متشنج کنند. 
هنوز مشخص نیست که چه کسانی پشت این ماجرا قرار داشتند اما 
رسانه های آلمانی گروه های راست گرای افراطی و هواداران گروه آلترناتیو 

برای آلمان را مسئول چنین اقداماتی  معرفی می کنند. 
ترتیب دهندگان این مراسم شمار شرکت کنندگان را حدود 3 هزار 

نفر اعالم کرده اند.

حمله به مرکل با گوجه فرنگی

بنابر اعالم ســازمان ملل، بحران انســانی در یمن جریان دارد که 
سعودی ها باید پاسخگوی آن باشند و هزینه های آن را پرداخت کنند. 

تجاوز 30 ماهه عربســتان به یمن باعث نابودی زیر ســاخت های این کشور 
شــده است. نابودی زیرساخت ها نیز باعث شــیوع بیماری هایی مثل وبا و مبتال 
شــدن بیش از 600 هزار یمنی به آن شــده است. این شرایط اما باعث اعتراض 
ســازمان مللی شده است که معموال از کنار بحران های بین المللی تنها به صدور 
بیانیه هایی رد می شــود.  به گزارش تسنیم به نقل از یورونیوز، »دیوید بیسلی«، 
رئیس شاخه برنامه جهانی غذا در مصاحبه با رویترز مسئولیت این وضع را برعهده 
ســعودی ها انداخته و گفته »عربستان باید مسئولیت تامین هزینه برای برطرف 
کــردن بحران انســانی در یمن را به صورت تمام و کمــال بر عهده بگیرد.« وی 
 درعین حال خواستار توقف حمالت سعودی ها به این کشور شده و اضافه کرده که 
»صد در صد هزینه های این بحران برعهده عربستان است.« این مقام ارشد سازمان 
ملل، ائتالف به رهبری عربستان را به ممانعت از رساندن غذا به یمن هم متهم کرده 
است. گفتنی است آل سعود با کمک ناوهای آمریکا، بندرگاه های یمن را همانند 
فرودگاه های اصلی این کشــور تعطیل کرده است. مشکل اصلی بسته شدن بندر 
حدیده، اصلی ترین محل ورود مواد غذایی به این کشــور است. لنگرگاه های شهر 
حدیده، دروازه ورود 80 درصد واردات مواد غذایی به یمن بوده است. آل سعود و 
متحدانش می گویند که بســتن بندرگاه ها و فرودگاه های یمن برای جلوگیری از 
رساندن اسلحه به حوثی هاست. این در حالی است که از نظر سازمان های حقوق 
بشری این محاصره موجب رنج میلیون ها غیرنظامی شده است.بر اساس گزارش 
مشــترک آژانس های سازمان ملل متحد،60 درصد از جمعیت 27 میلیونی یمن 
در خطر سوءتغذیه هستند و 2 میلیون کودک یمنی در حال حاضر از سوءتغذیه 
رنج می برند. بحران انســانی در یمن تنها به عدم دسترسی به آب و مواد غذایی 
محدود نمی شود. بسته شدن فرودگاه ها و راه های ارتباطی، مانع رسیدن خدمات 

درمانی به بیماران نیز شده است.

سازمان ملل:
هزینه جنگ یمن

صددرصد برعهده عربستان است

اخراج یا دستگیری نظامیان، خلبانان و کارمندان 
در ترکیه به بهانه کودتای مشکوک سال گذشته به 
قدری گسترش یافته که یک وبگاه خبری آمریکایی 
گزارش داده، ترکیه بــا بحران کمبود خلبان مواجه 

شده  است.
وبگاه  آمریکایی »المانتیور« در گزاشی نوشته: »در حالی 
که ترکیه تالش دارد کمبود خلبانان نظامی خود را برطرف 
کند، دولت این کشور 2۵ خلبان دیگر را اخراج کرد و سپس 
در حکمی اضطراری از نظامیان سابق فعال در بخش هوایی 
خود درخواســت کرد تا مشاغل سودآور بخش خصوصی را 

رها کرده و به سرکار قبلی خود بازگردند.«
 بر اســاس این گزارش، »نیروی هوایی ترکیه با توجه 
به کودتای نافرجام ســال 2016 با مشــکل مواجه شده و 
دســت کم دو سال نیاز دارد تا کمبود خلبان خود را جبران 
کند. این در حالی است که خلبان اخراجی این کشور از گروه 

با تجربه ها نیز بودند.«
»المانتیور« سپس به کمیت هواپیماهای نظامی ترکیه 
و شــمار خلبانان مورد نیاز اشاره کرده و می نویسد: »ترکیه 
320 هواپیمای جنگی از جمله 2۴0 فروند» اف-16« ،90 
هواپیمای حمل ونقل، هفت هواپیمای سوخت رسان و 10۵ 

هواپیمای آموزشــی دارد. در برخی از اســکادران ها تعداد 
خلبانان اف-16 برای هر هواپیما به 0/6 می رســد. عالوه بر 
این، به دلیل افزایش ماموریت های عملیاتی و کمبود خدمه، 
خلبانان در حال حاضر دو برابر ساعت های قبل از کودتا پرواز 
می کنند. در حال حاضر دولت ترکیه تالش دارد تا 300خلبان 
نظامی سابق را به نیروهای هوایی بازگرداند اما تنها چهل تن 

از آنها به سرکار بازگشته اند.
این وبگاه در ادامه با  اشاره به »تالش های دولت ترکیه در 
جذب خلبانان سابق« نوشته: »دولت امیدوار است که  1۵0تا 
180 خلبان در یک ماه دوباره به نیروی هوایی بازگردند و  با 

توجه به اینکه بسیاری از آنها خلبانان با تجربه اف-۴ و اف-16 
هستند، الزم نیست کالس های آموزشی بیش از دو ماه نیز 
برای آنها گذاشته شود.« یک منبع نظامی هم در این زمینه 
گفتــه »ترکیه در ابتدا از آمریکا تقاضای 6 مربی پرواز کرد 
اما این کشور با مرتبط کردن آن با موضوع های دیپلماتیک 
اقدامی را در حل این مشــکل انجام نداد.حتی آمریکا اجازه 
نداده تا پاکستان مشــکل کمبود معلم پرواز ترکیه را حل 
کند. از سوی دیگر عدم عالقه ترکیه در اعزام نیرو به آمریکا 
برای دوره های خلبانی خود از عالئم دیگر در زمینه بحران 

اعتماد بین آنکارا و واشنگتن است.«

بحران کمبود خلبان در ترکیه پس از دستگیری های گسترده پسا کودتا

از سوی ترامپ صورت گرفت

زلزله سیاسی در آمریکا این بار با لغو طرح مهاجرتی »داکا«

پوتین شکسته شدن محاصره 3 ساله دیرالزور را یک پیروزی بزرگ خواند
 و به سوریه تبریک گفت.

نشریه آمریکایی بلومبرگ می گوید کره شمالی در حال حاضر 60 بمب 
اتمی دارد که می تواند آنها را روی موشک سوار کرده و استفاده کند.

یک نشریه آمریکایی به نقل از تحلیلگران و کارشناسان این کشور گزارش کرده 
که پیونگ یانگ 60 بمب اتمی در اختیار دارد که می تواند آنها را بر روی موشک 
قرار دهد و علیه اهداف موردنظر استفاده کند. کره شمالی چندی پیش یک بمب 
هیدروژنی بسیار قدرتمند را آزمایش کرد که وحشت زیادی را بین متحدان آمریکا 

یعنی ژاپن و کره جنوبی ایجاد کرد و کشورهای جهان را به شدت نگران کرد.
»مایکل آسلین« تحلیلگر مسایل آسیا در واکنش به این اخبار گفته؛ »توانایی 
نظامی هسته ای کره شمالی یک واقعیت غیرقابل تغییر بوده و ما برای سال ها منتظر 
ماندیم که ببینیم که برنامه موشکی کره شمالی تا کجا پیش می رود و سرانجام 
دیدیم که موشک قاره پیمای خود را آزمایش کردند. این یعنی تهدید سرزمینی 
کشورمان.«پیونگ یانگ پس از آزمایش بمب هیدروژنی که به وقوع زمین لرزه ای 
به بزرگی 6/3 ریشتر منجر شد اعالم کرد؛ »این بمب می تواند به صورت کالهک 
روی موشــک های قاره پیما نصب شود.« این اقدام با محکومیت همراه با نگرانی 
بین المللی روبه رو شــد. آمریکا، کره جنوبی و ژاپن این کشور را تهدید کردند اما 
یک دیپلمات ارشــد کره شمالی روز سه شنبه تاکید کرد، »پیونگ یانگ هدایای 

بیشتری را برای آمریکا آماده کرده است.«


